บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๑๙/

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ตามที่ไดจัดประชุมประจําเดือนผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรายา
สพป.ยะลา ๑ นั้น
บัดนี้ กลุมอํานวยการไดจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนผูบ ริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมประจําเดือนผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอาดุลย พรมแสง
๒. นายสุทรรศน ซุนจาย
๓. นางภัทราพร ศิริโภคา
๔. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๕. นายเอกรัฐ สมจิต
๖. นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
๗. นายกัมปนาท จูฑังคะ
๘. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๙. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๑๐. นางสุกันยา บํารุงหนูไหม
๑๑. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๒. นายดลเหละ หมัดอะด้ํา
๑๓. นายประสิทธิ์ กาสอ

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
แทน ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุมอํานวยการ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
หัวหนาศูนย ITE
หัวหนาศูนยสง เสริมอิสลาม

ผูบริหารโรงเรียน

อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอกรงปนัง

จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕2 คน
จํานวน ๙ คน

ผูไมมาประชุม

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะโละ อําเภอรามัน

ผูเขารวมประชุม

๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๒. นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ นักประชาสัมพันธชํานาญการ

กอนวาระการประชุม
นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ มอบเกียรติบัตรใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
๑. การมอบโลโรงเรียนชนะการประกวดการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
การมอบโลโรงเรียนชนะการประกวดการปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ (Best Practice)
การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ และคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ ไดแก

-๒ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก

โรงเรียนบานกะตูปะ
โรงเรียนบานโกตาบารู
โรงเรียนวัดหนาถ้ํา (พุทธไสยานุสรณ)
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
โรงเรียนบานรามัน
โรงเรียนบานพะปูเงาะ
โรงเรียนบานปงตา

๒. การมอบโลรางวัลโครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับ
อําเภอ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
การมอบโลรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานดีเดนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา โครงการสงเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอําเภอ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแกโรงเรียนบานนิบงพัฒนา
๓. มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๘
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจดั ทําโครงการยกระดับคุณภาพ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่บริหารจัดการและดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สมั ฤทธิผลตอการพัฒนาผูเ รียนอยางเปนองครวมทุกดาน รวมทัง้ เพื่อสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ ขนาดละ ๑ โรง ที่ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน เพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกตอไป
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงผลการตัดสินรางวัลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาด
กลาง ไดแก โรงเรียนบานทานสาป
๔. มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยตามโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต ๑ “
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดประกาศผลการ
คัดเลือกครุและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล
“เพชรเสมายะลา เขต ๑” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และไดมอบรางวัลดีเดน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ แลวนั้น
บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ขอมอบเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ตามโครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต ๑”
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑ คน ดังนี้
๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ขนาดกลาง
๑. นายยาการียา ซาฮา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพอเม็ง
๒. นายอภิรัฐ ขุนยาบี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบานลิมุด

-๓๒) ผูอํานวยการโรงเรียน ขนาดเล็ก
๑. นางกาญจนอมล แกวคง ผูอํานวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม
๓) ครูผูสอนระดับปฐมวัย
๑. นางวรรณธนา สีปานะ ครู โรงเรียนบานนิบงชนูปถัมภ
๔) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย
๑. นางสาวอารีณา ยูโซะ
ครูผสู อน โรงเรียนบานพอเม็ง
๒. นางสาวนารีมาลย กือซา ครู โรงเรียนบานไมแกน
๓. นางอรวรรณ ทองคํา
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู
๕) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
๑. นางสาวศรัญญา คงศรี
ครู โรงเรียนบานยะลา
๒. นางมาลี โลหะวิจารณ
ครู โรงเรียนบานบุดี
๖) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
๑. นางนุจรีย รัตนอรุณ
ครู โรงเรียนบานโกตาบารู
๒. นายธนวัฒน พรหมจรรย ครูอัตราจาง โรงเรียนอนุบาลยะลา
๗) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย
๑. นายฟฏลี แนโม ครู โรงเรียนตนแซะ
๘) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รางวัลชมเชย
๑. นางสาวรอฮีมะ กาซอ
ครู โรงเรียนบานกาลูปง
๙) ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ
๑. นางวทันยา อักษรถึง ครู โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธิพันธอนุกูล)
๒. นายวินัย มะดารี
ครู โรงเรียนบานจือนือแร
๑๐) ครูผูสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑. นางวรรณิศา ศรีคุมวงศ ครู โรงเรียนบานบุรินทร (บุญชอบ สาครินทร)
๑๑) พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑. นางสาวมาเรียนี ยามา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบานตะโละซูแม
๑๒) ครูผูสอนอิสลามศึกษา
๑. นายอับดุลกอเดร แมแลแมง วิทยากรสอนอิสลามศึกษา
โรงเรียนบือดองพัฒนา
๒. นางสาวไซนับ เจะแว ครูผสู อนอิสลามศึกษา โรงเรียนบานพอเม็ง
๑๓) ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวในสํานักงาน/โรงเรียน
๑. นายมะ ดีสะเอะ
ชางปูน โรงเรียนบานสะเอะใน
๒. นายอุสมัน บิงดอเลาะ ชางปูน โรงเรียนบานพรอน

-๔นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลการประกวดการปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ
(Best Practice) ขอใหโรงเรียนพยายามพัฒนาผลงานใหดียงิ่ ขึ้น เพื่อรับการประเมิน ว. ๑๐ ชํานาญการพิเศษ
สําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชมเชยขอใหพฒ
ั นาใหดียิ่งขึ้นตอไป
๑.๒ กิจกรรมวันครูประจําป ๒๕๕๙
การแขงขันกีฬา “สพป.ยะลา ๑ เกมส ครัง้ ที่ ๓ “ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
เปนรอบชิงชนะเลิศ และพิธีเปดการแขงขันกีฬา โดยเชิญผูต รวจราชการมาเปนประธาน จึงขอเชิญผูบริหารสถานศึกษา
รวมพิธีเปด รวมเชียร และเปนกําลังใจใหนกั กีฬาทั้ง ๓ สนาม
การบริจาคโลหิต วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
สําหรับผูทปี่ ระสงคจะรวมบริจาคโลหิต ขอใหแจงรายชื่อทีก่ ลุมอํานวยการ
พิธีทางศาสนา พิธีบูรพาจารย วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏยะลา
งานเลี้ยงสังสรรค “ชอลกสี...ทีร่ ัก” เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามโรงพิธีชางเผือก
ขอความรวมมือใหแตละศูนยเครือขายแจงบุคลากรเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต
๑.๓ การสอบ O-Net กําหนดสอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขอใหโรงเรียนวิเคราะห
จุดออนเพื่อยกระดับคะแนน O-Net ใหสูงขึ้น ปนี้ตั้งเปาคะแนนผลการทดสอบใหเปนลําดับที่ ๓ ของ จชต.
๑.๔ แนะนําผูอํานวยการโรงเรียนที่ยายมาใหม จํานวน ๒ ทาน
๑) นายแวการี แซะเด็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเจาะบือแม
หมายเลขโทรศัพท 086-2930198
๒) นางอาภรณ สมพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานกูวา
หมายเลขโทรศัพท 089-7374085
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
(WWW.yala.1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
- ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

-๕กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๑ การยายขาราชการครูสายงานการสอน
ใหขาราชการครู สายงานการสอนยื่นคํารองขอยาย ตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ โดยใชหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ และใหสงคํารองพรอมเอกสารประกอบ ถึง สพป.ยะลา
เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (คํารองใชได ๑ ป) พิจารณาอยางนอย ๒ ครั้ง หลักเกณฑ อ.ก.ค.ศ.ยะลา
เขต ๑ ยึดตาม ว. ๑๖ สําหรับผูบ ริหารโรงเรียนยังใชหลักเกณฑเดิม
๔.๒ การเสนอขอมี และเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
๔.๒.๑ การเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
(แนบสําเนา ก.พ.7 ในแบบเสนอขอ)
ขอ ๑. เริ่มรับราชการในตําแหนง..(ครู ผช.)... เมื่อวันที่ ...(วันบรรจุ)............
ขอ ๒. เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะทีส่ ําคัญ
(เฉพาะเลือ่ นหรือยายตําแหนง / ระดับ / โรงเรียน)
ขอ ๓. ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่.....(ครู).................
๔.๒.๒ การเสนอขอเลื่อนชํานาญการพิเศษ (ในสวนของผลงาน)
- การพิมพฉีกคํา พิมพคําผิด ตองตรวจสอบความถูกตอง กั้นหนา กั้นหลัง
ไมจําเปนตองเทากัน
- การเขียนบรรณานุกรม ตองอางอิงในเนื้อหา แลวมาเขียนเปนบรรณานุกรม
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายกัมปนาท จูฑังคะ ๔.๓ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
การนิเทศ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”
จํานวน ๑๑ โรงเรียน( ๑๐ %) ไดแก
๑. โรงเรียนอนุบาลยะลา
๒. โรงเรียนบานกรงปนงั
๓. โรงเรียนวัดหนาถ้ํา
๔. โรงเรียนบานตาโละ
๕. โรงเรียนบานบาโด
๖. โรงเรียนบานธารน้ําผึง้
๗. โรงเรียนบานโกตาบารู
๘. โรงเรียนบานปาดาฮัน
๙. โรงเรียนบานมาแฮ
๑๐. โรงเรียนบานโตะปาแกะ
๑๑. โรงเรียนบานกะตูปะ

-๖การปฏิบัติการนิเทศ แบงเปน ๓ ระยะ
ระยะที่ ๑ การเตรียมการ
- โครงสรางเวลาเรียน ไมเกิน ๑๐๐๐ ชั่วโมง/ป สาระพืน้ ฐาน
สวนโรงเรียนที่สอนอิสลามแบบเขม ๓๖๐ ชั่วโมง/ป
- ตารางเรียน ระบุกิจกรรมเพิ่มเวลารู
- รายละเอียดการจัดกิจกรรม ครอบคลุมหลักองค ๔ แหงการศึกษา ไดแก ดานพุทธิศึกษา (Head)
ดานจริยศึกษา (Heart) ดานหัตถศึกษา (Hands) ดานพลศึกษา (Health)
ระยะที่ ๒ นิเทศการจัดกิจกรรม ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรียนจะตองทําบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (After Action Review : AAR)
ระยะที่ ๓ สรุปรายงานผล เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนจะตองทํารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self Study Report : SSR)
๔.๔ ประเมินการอาน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖
การประเมินการอาน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
ระดับเขตพื้นที่ ประเมินเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับสพฐ. ประเมินเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประเมินภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พรอมกัน
ทั่วประเทศ โดยใชขอสอบจากสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
น.ส.มานีซะ หะยีดือราอิง ๔.๕ การดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET
การดําเนินการจัดสอบ Pre O-NET จะดําเนินการสอบในชวงวันที่ ๑๕ – ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ วันนี้จะมอบ CD กับเอกสาร ใน CD มีตัวอยางขอสอบ เอกสารคูมือ และตารางสอบ และใหโรงเรียน
ดําเนินการ ดังนี้
๑) จัดทําสําเนาขอสอบใหเทากับจํานวนนักเรียนที่สอบ ชั้น ป.6 , ม.3 และแตงตั้ง
คําสั่งเหมือนที่โรงเรียนจัดสอบปกติ
๒) กําหนดเวลาในการสอบไมตองพรอมกันทั้งเขต ในชวงเวลาตั้งแต ๑๖ – ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานผลให สพป.ยะลา ๑ ทราบเพือ่ วิเคราะห รายงาน ระดับเขต
๓) แบบรายงานขอมูลใน ๑ สาระมี ๒ หนา excel หามลบหรือเพิ่มเซลดวยเด็ดขาด
๔.๖ การเตรียมความพรอมในการจัดสอบ O-NET
สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ไดแจงโครงสรางขอสอบ ตัวอยางกระดาษคําตอบ
ในเว็ปไซตของสถาบันทดสอบทางการศึกษา ใหโรงเรียนดูปฏิทินการจัดสอบ และสงขอมูลตามปฏิทิน
ประธาน

ปนี้ไดดําเนินการโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net จึงขอฝากใหทุกโรงเรียนไดชวยกัน
กระตุนและยกระดับผลการสอบ O-Net ซึ่งจะสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

-๗กลุมอํานวยการ
นางวัลลภา นัคราเรือง ๔.๗ การจัดสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑ หนา 1๒ – 2๔)
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แลวรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึง่ ครัง้ ภายในเกาสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดปงบประมาณ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหระบบการควบคุมภายใน เปนตัวชี้วัดที่ ๔๑ ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เปนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๘ ( ARS:Action plan Report System )

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

หนวยรับตรวจดําเนินการติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน) ตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3 ) แลวสรุปลงในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปอ. 3) และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

2

หนวยรับตรวจดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในใหกบั หนวยงานใน
สังกัด

3

หนวยรับตรวจดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5
องคประกอบ (แบบ ปอ.2)

4

หนวยรับตรวจดําเนินการจัดทํารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)

5

หนวยรับตรวจดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ทั้งนี้ ผานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจากผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) แลวการรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-๘รอบ ๑๒ เดือน (สพฐ.,สพป.,สพม.,โรงเรียน)
ก.สวนงานยอย (สํานัก/กลุม/งาน)

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐
ก.ย. ๒๕๕๘

๑. นําแบบ ปย.๒ (ป ๕๗) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน แลวสรุปลงในแบบ
ติดตาม ปย.๒ (สพฐ.ไดกําหนดแบบให)
๒. ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (๕ องคประกอบ) อยูในหนังสือ
หนา ๘๗-๙๖) แลวสรุปลงในแบบ ปย.๑ (อยูในหนังสือหนา ๕๘)
๓. นําความเสี่ยงที่ยงั หลงเหลืออยูจ ากการติดตาม ปย.๒ + ความเสี่ยงจากการ
ประเมิน ๕ องคประกอบ และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทางในการ
ควบคุม พรอมทัง้ กําหนดผูร ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการ แลวสรุปลงใน
แบบ ปย.๒ (อยูในหนังสือหนา ๖๐)
ข.หนวยรับตรวจ (สพฐ.,สพป.,สพม.โรงเรียน)
๑. แตงตั้งคณะทํางาน/กรรมการ
๒. นําแบบ ปอ.๓ (ป ๕๗) มาติดตามผลการปฏิบัตงิ านแลวสรุปลงในแบบติดตาม
ปอ.๓ (สพฐ.ไดกําหนดแบบให)
๓. ประเมินองคประกอบของควบคุมภายใน (๕ องคประกอบ)
(อยูในหนังสือหนา ๘๗-๙๖) แลวสรุปลงในแบบ ปอ.๒ (อยูในหนังสือหนา ๕๒)
๔. นําความเสี่ยงที่ยงั หลงเหลือจากแบบติดตาม ปอ.๓ และจากการประเมิน ๕

การจัดทําแบบรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (แบบ ปอ.๑) ของหนวยรับตรวจ (โรงเรียนในสังกัด) ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘ พบวา
๑. ความเสี่ยงที่ไดจากการรายงานบางโรงเรียนมีเนือ้ ความไมครบ ๓ สวนคือ ความเสี่ยง สาเหตุ
และแนวทางแกไขที่ชัดเจน
๒. บางโรงเรียนไมไดแยกความเสี่ยงออกเปน ๔ งาน
๓. บางโรงเรียนวิเคราะหความเสี่ยงไมครอบคลุมภารกิจและบทบาทหนาที่หลักของหนวยงาน
ทําใหแบบ ปอ.๑ ไมสะทอนถึงปญหาที่แทจริง ขาดการระบุถึงความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับแนวทางการแกไข
๔. บางโรงเรียนลงวันที่ในแบบ ปอ.๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งไมถูกตองตามระเบียบ ฯ
ที่ประชุม

รับทราบ

-๙-

นางวรรณี ปูเพ็ชร

๔.๘ การจัดกิจกรรมสัปดาหวันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายและขอสั่งการในการจัด
กิจกรรมวันครูครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยใหจัดงานที่สถานศึกษา ใหครู
นักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันครูรวมกัน อันเปนวัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดงานวัน
ครูแตแรกเริ่ม และใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
๑. ใหสถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมปิ ญญา และชุมชนรวมทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน หรือกิจกรรมจิตอาสา เชน การทําความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน
การปลูกปาหรือปลูกตนไม การบริจาคโลหิต เพือ่ เปนการแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูทมี่ ีตอสังคม
ทั้งนี้ ควรงดกิจกรรมสันทนาการในการจัดกิจกรรมสัปดาหวนั ครู
๒. ใหสถานศึกษาทุกแหง กําหนดคําขวัญวันครูใหเปนคําขวัญประจําสถานศึกษา
ตลอดป ๒๕๕๙ เปน “หนึ่งคําขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS) ที่สอดคลองและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความ
เปนครู
๓. ใหสถานศึกษาทุกแหง จัดชุมนุมครูเพือ่ ใหครูทุกคนไดมีโอกาสกลาวคําปฏิญาณตน
ตอผูปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการใหคํามั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบตอเยาวชนและการศึกษา
ของชาติ
๔. ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจรรม “ครูเยี่ยมบานเด็ก” ในสัปดาหวันครู เพื่อเปน
การแสดงถึงความรักและความหวงใยตอศิษย รวมทัง้ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูและผูปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก
เมื่อสถานศึกษาดําเนินการแลวใหรายงานผลการดําเนินการให สพป.ยะลา ๑ ทราบ
ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครัง้ หนึ่ง
๔.๙ การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๙
สพป.ยะลา ๑ กําหนดจัดงานวันครูจงั หวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๙ โดยจัดใหมีกจิ กรรม
ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
วันเสารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ภาคเชา
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๐๐)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีละหมาดฮายัต ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย และการมอบรางวัลใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๐๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-๑๐ ภาคบาย
เวลา ๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงสังสรรค ณ สนามโรงพิธีชางเผือก
-การแสดงของศิลปน ดวงจันทร สุวรรณี
-การแสดง ๔ ภาค จากตัวแทนอําเภอและ สพป.ยะลา ๑
อําเภอเมืองยะลา - ภาคกลาง
อําเภอรามัน
- ภาคใต
อําเภอกรงปนงั
- ภาคอีสาน
สพป.ยะลา ๑
- การแสดงภาคเหนือ
-การจัดอาหารเปนซุมแบบบุฟเฟต จํานวน ๑๔ ซุม
- ศูนยเครือขายคุรุมิตร
๑. ขาวสวย
๒. ผัดไทย
- ศูนยเครือขายรมเกลา
- สพป.ยะลา ๑
๓. สมตํา+ลาบ
- ศูนยเครือขายลุมน้ําสายบุรี
๔. แกงสม
- ศูนยเครือขายกรงปนงั
๕. แกงเขียวหวาน
๖. ไกทอด+ขาวเหนียว - ศูนยเครือขายไตรสัมพันธ
๗. ประเภทยํา
- ศูนยเครือขายเรืองวิทย
๘. ปลาทอด+ถั่วทอด - ศูนยเครือขายดงตาล
- ศูนยเครือขายโกตาบารู
๙. ลูกชิ้นนึ่ง/ทอด
- ศูนยเครือขายสันกาลาคีรี
๑๐. หอหมก
๑๑. ซุปเนือ้ /กระดูก/เปด - ศูนยเครือขายสามพญา
๑๒. ขาวเกรียบ+ผลไม - ศูนยเครือขายพญางาม
๑๓. เตาหูทอด+ปอเปยะทอด
- ศูนยเครือขายมิตรภาพ
๑๔. น้ํา+น้ําแข็ง+น้ําหวาน - ศูนยเครือขายรามัน
๔.๑๐ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
จังหวัดยะลาเชิญชวนขาราชการ และประชาชาทั่วไป รวมพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายดอกไมจันทน ณ ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา
การแตงกายเครื่องแบบเต็มยศ
เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีประราชทานเพลิงพระศพ ณ ฌาปนสถาน เทศบาลนครยะลา
การแตงกายชุดปกติขาว
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร ๔.๑๑ ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพป.ยล.1 ประจําปงบประมาณ 2559
(เอกสารหมายเลข ๒ หนา 2๕ – 3๕ / เอกสารหมายเลข ๓ หนา 3๖ – ๔๐ )
เพื่อเปนการเชื่อมโยงดานตัวชี้วัดความสําเร็จ สพป.ยะลา ๑ จึงไดรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม
เปน “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เปนองคทมี่ ีคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สูมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย” ดังรายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ ที่ไดมอบในทีป่ ระชุมแลว
๔.๑๒ แนวทางการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ดวย สพฐ.ไดกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน ของ สพฐ. ดังนี้
1. งบประมาณดําเนินงานในสวนของ สพฐ. ดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน
โครงการ กิจกรรม โดยมีสํานักและหนวยงานสวนกลางเปนผูรบั ผิดชอบโครงการดําเนินงาน
2. งบประมาณดําเนินงานสําหรับ สพท.
2.1 งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการ สพท. ซึง่ ตอง
ดูแลนักเรียนใหมกี ารพัฒนาในทุกดาน พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานเขตพื้นที่ ทั้งดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกล และจัดสรรตามภาระงาน ความจําเปน
พื้นฐานของภาระงาน ผลการปฏิบัตงิ าน เกณฑจํานวนนักเรียน ครู จํานวนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ คุณภาพการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่
2.2 งบประมาณเพิม่ ประสิทธิผลกลยุทธ เพื่อให สพท. ดําเนินการตามกลยุทธ
จุดเนน ของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงการ
ผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ครูใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา นอกจากไดรับงบประมาณในสวนของ
งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว สพฐ.
ไดตั้งงบประมาณในสวนของงบลงทุน และงบดําเนินงานใหสถานศึกษาเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาไดสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อีกสวนหนึ่ง เชน คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ คาซอมแซม
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาวัสดุการศึกษา เปนตน งบลงทุน และงบดําเนินงานสวนนี้ สพฐ. จะจัดสรรมาตั้งจายทีเ่ ขตพื้นที่
เพื่อบริหารจัดการใหสถานศึกษาทีเ่ ปนกลุมเปาหมายมาเบิกจาย ทั้งนี้ ตองมีขอมูลประกอบการจัดสรรรายการตาง ๆ ที่
ชัดเจน ถูกตอง
๔.๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายสถานศึกษา
ปงบประมาณ 2559
ตามที่ สพป.ยล.1 ไดสนับสนุนงบประมาณใหศนู ยเครือขายสถานศึกษา 13 ศูนย
เพื่อดําเนินงานโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยเครือขายสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559
ศูนยเครือขายละ 80,000 บาท โดยมีเปาหมายการดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

-๑๒๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net)
ปการศึกษา 2558
๒. กิจกรรมแขงขันกีฬา ยะลา 1 เกมส
๓. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี
แนวทางการดําเนินการ
๑. ศูนยเครือขายฯ นําเสนอโครงการตามเปาหมาย 3 กิจกรรม (กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
หรือทั้ง 3 กิจกรรม ตามความตองการจําเปนของศูนยเครือขาย) วงเงินงบประมาณรวม 80,000บาท เสนอผานกลุมนโยบาย
และแผน เพื่อตรวจสอบนําเสนอ ผอ.สพป.ยล.1 ขออนุมัติโครงการ
๒. ศูนยเครือขายฯ นําเสนอสัญญายืมเงินงบประมาณดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เมือ่ ไดรบั
อนุมัติโครงการฯ แลวหรือเสนอยืมเงินมาพรอมกับการเสนอขออนุมัตโิ ครงการ การยืมเงินขอใหเสนอยืมเฉพาะกิจกรรมทีจ่ ะ
ดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันไดรบั เงินยืมเทานั้น และรายละเอียดงบประมาณตามสัญญายืมเงินตอง
สอดคลองตรงกับกับรายละเอียดกิจกรรม/คาใชจายตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
๓. เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว ขอใหนําสงเอกสารหลักฐานสงใชเงินยืมภายใน 7 วัน
และเอกสารหลักฐานประกอบตองครบถวนเปนไปตามรายละเอียดคาใชจายกิจกรรมโครงการตามสัญญายืมเงิน
๔. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รูปแบบการรายงาน ขอเปนรายงาน
5 บท ใหมีการวิเคราะห สังเคราะหผลที่เกิดกับสถานศึกษาในศูนยเครือขายภาพรวมและรายโรง เปรียบเทียบปที่ผานมา
๔.๑๔ การดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงประจําหองเรียน
(DLIT)
ตามที่ สพฐ.ไดจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เสร็จสิ้นไป
แลวนั้น
เพื่อใหการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงคโครงการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได สพป.ยล.1 จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (DLIT) ประจําหองเรียน เพื่อใหไดขอมูล
การดําเนินการจัดซื้อ การติดตั้งอุปกรณและการจัดการเรียนการสอน นําเสนอรายงานตอ สพฐ. ตอไป
ประธาน

ที่ประชุม

๑. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีแนวคิดใหโรงเรียนเปด
หลักสูตร EP เพิ่มโรงเรียนใดสนใจขอใหมาปรึกษากับศึกษานิเทศก สพป.ยะลา ๑
จะจัดสรรพนักงานราชการไปชวยสอน จํานวน ๒ คน โรงเรียนอนุบาลยะลาเปดสอนแลว
ดูเปนตนแบบไดอยากจะใหมที ุกอําเภอ เชนที่อําเภอรามัน โรงเรียนบานรามัน
อําเภอกรงปนงั โรงเรียนบานกรงปนัง
๒. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงประจําหองเรียน (DLIT) เมื่อโรงเรียน
รายงานมา สพป.ยล.๑ จะไปสุมตรวจสอบ
๓. โรงเรียนบานถ้ําศิลป ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน “โรงเรียนบานบันนังลูวา”
รับทราบ

-๑๓กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุกันยา บํารุงหนูไหม ๔.๑๕ โครงการแขงขันกีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
ดวย สพป.ยล.๑ กําหนดการแขงขันกีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส ครั้งที่ ๒ ประจําป
๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา เพื่อใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดเสริมสรางความสัมพันธอันดีในการรวมแขงขันกีฬา เพื่อใหมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง
หางไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย สําหรับกีฬาสากล ประกอบดวย กีฬาฟุตบอล ๗ คน กีฬาเปตอง ชาย,หญิง
กีฬาวอลเลยบอลชายและหญิง กีฬาเซปคตะกรอชายและหญิง กีฬาพื้นบาน ประกอบดวย กีฬาวิ่งสามขากีฬาวิ่งผลัด
อุมลูกโปง กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอรแมน และกีฬาวิ่งผลัดกระสอบ
กําหนดพิธีเปดในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดยะลาประธานในพิธีเปด ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระกุล อรัณยะนาค) พิธีปดในวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา (นายอาดุลย พรมแสง) ซึ่งมีหนวยงาน
สพป.ยล.๑ และ ๑๓ ศูนยเครือขาย เขารวมแขงขันกีฬาดังกลาว
๔.๑๖ โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรมผูบ ังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบือ้ งตน (B.T.C.) จํานวน ๑ รุน เพื่อใหผเู ขา
รับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการลูกเสือ ทักษะลูกเสือ สามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับไปใชใน
การเรียนการสอนไดอยางถูกตอง ซึ่งขณะนี้มผี สู นใจสมัครเขารับการฝกอบรม จํานวน ๑๑๐ คน กําหนดจัดอบรม
ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คายลูกเสือชั่วคราวมูลนิธิสุขแกว – แกวแดง ตําบลลําพะยา
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผสู มัครเขารับการฝกอบรม จํานวน ๑๐๕ คน
๔.๑๗ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ประจําป ๒๕๕๙
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะลูกเสือแหงชาติ ในการพัฒนากิจการลูกเสือไทย
และสงเสริมบทบาทลูกเสือใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดไดรับความรู ความเขาใจใน
กระบวนการลูกเสือ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาตลอดจน
การเขาคายพักแรมลูกเสือ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑ ซึ่งมี
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จํานวน ๑๑๑ คน
๔.๑๘ โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙
ดวยสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กําหนดจัดงานชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.๑ ครัง้ ที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อใหลกู เสือ เนตรนารี ไดมาอยูคายพักแรม ประกอบกิจกรรม
รวมกันอันนํามาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสรางความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิม่ พูนทักษะ
พัฒนาสติปญญาและความรูความเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คายลูกเสือชั่วคราวสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา ซึ่งเปาหมายลูกเสือ เนตรนารี และ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ จากศูนยเครือขายในสังกัด จํานวน ๑๓ ศูนยเครือขาย รวมจํานวน ๑,๑๑๐ คน คณะกรรมการ
ดําเนินงาน จํานวน ๒๔๐ คน คณะกรรมการกองกิจกรรม จํานวน ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน

-๑๔๔.๑๙ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใตที่จังหวัดสงขลา
สพป.ยะลา ๑ ไดสงกิจกรรมเขารวมประกวดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต ที่จังหวัด
สงขลา จํานวน ๘๗ กิจกรรม ผลการประกวดสพป.ยะลา ๑ อยูในลําดับที่ ๒๓ ของภาคใต และ ลําดับที่ ๕ ในเขต
จชต. ไดรางวัล ๔๐ เหรียญทอง ๒๒ เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญทองแดง
สําหรับการแขงขันในระดับชาติ สพฐ.ยังไมแจงรายละเอียด
๔.๒๐ ทุนการศึกษาเยี่ยวยาตอเนื่อง ปการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ สพป.ยะลา ๑ แจงใหโรงเรียนรวบรวมขอมูล นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา
เยียวยาตอเนื่อง ปการศึกษา ๒๕๕๘ สง สพป.ยะลา ๑ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ขณะนี้มีโรงเรียนไดแจงมาแลว
สวนโรงเรียนที่ยังไมไดแจง อีก ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบานไทรงาม , โรงเรียนบานบาโด , โรงเรียนอนุบาลยะลา ,
โรงเรียนพัฒนาบาลอ , โรงเรียนบานกาลูปง และโรงเรียนบานโฉลง
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
รองจีรยุทธ วิชญรักษ

๔.๒๑ การเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ ๒๕๕๙
การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๙ กรณีกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล งบไมเกิน ๒ ลานบาท เบิกจายใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ แตใหสงหลักฐาน สพป.ยะลา ๑
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป ปญหาในขณะนี้คือสงเอกสารไมครบถวน , รอการแกไข
เอกสาร
๔.๒๒ การเบิกจายครุภัณฑ
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรใหซื้อครุภัณฑ ใหดาวนโหลด ไฟลแนบ obec แยกเปน
๒ ลักษณะ รายการที่สพฐ. ไมกําหนดสเปค ๓ รายการ โรงเรียนตองกําหนดสเปคเพิ่มเติม คือ
1. อุปกรณคิดวิเคราะหกอนประถม จํานวน ๑๕ โรงเรียน ใหไปติดตอคุณวิลาวัลย
๒. อุปกรณพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร จํานวน ๔ โรงเรียน
โดยโรงเรียนตองแตงตั้งกรรมการเพื่อกําหนดสเปค ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติใหจัดซื้อได และเมื่อจัดซื้อแลวใหจัดสง
หลักฐานมาเพื่อวางเบิกตอไป
๔.๒๓ รายการที่ดินสิ่งกอสราง
รายการที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีสรางอาคารทั้งหลัง หรือซอมแซมอาคาร
ผูตรวจรับงานตองตรวจรับตามสัญญาจาง
ประธาน
ขอความรวมมือโรงเรียนจัดสงเอกสารคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพราะฎีกามี
จํานวนมากตองใชเวลาในการเบิกจายใหทันกําหนดเวลา
วิลาวัลย กองศิริวงศ ๑. กรณีกลอง CCTV อยูในขั้นตอนผูรับจางจะลงไปยังโรงเรียนเพื่อเดินสายภายใน
คาดวาสิ้นเดือนนี้บริษัทจะเดินสายไดหมดทุกโรงเรียนตามสัญญา ขอใหทานผูอํานวยการ
โรงเรียนไดแจงเจาหนาที่ของโรงเรียนไวดวย
๒. กรณีที่โรงเรียนประสงคจะเปลี่ยนแปลงจุดเซนเตอร ขอใหประสานกับเจาหนาที่พัสดุ
(คุณวิลาวัลย) เพราะมุมกลองจะตองเชื่อมโยงกันได

-๑๕ที่ประชุม

รับทราบ

ศูนยสงเสริมอิสลามศึกษา
นายประสิทธิ์ กาสอ ๔.๒๔ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา I-NET
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมอบหมายใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทําหนาที่ เปนศูนยสอบ ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อิสลามศึกษา I-NET (Islamic National Educational Test) ระดับตอนตน ตอนกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวัน
เสารที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อใหการบริหารการจัดสอบ I-NET ในระดับศูนยสอบ สนามสอบ และโรงเรียน เปนไป
ตามกําหนดศูนยสอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดกําหนดสนามสอบ จํานวน ๑๕ สนาม
สอบ โรงเรียนทีเ่ ปดสอนอิสลามศึกษาแบบเขมทัง้ หมด ๓๕ โรง ดังนี้
๑. สนามสอบโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ประกอบดวย โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
๒. สนามสอบโรงเรียนบานบุดี ประกอบดวย โรงเรียนบานบุดี, ไทยรัฐวิทยา ๒๔ ,บานรั้วตะวัน
๓. สนามสอบโรงเรียนบานตาสา ประกอบดวย โรงเรียนบานตาสา, บานบาตันฯ, บานปอเยาะ
๔. สนามสอบโรงเรียนบานตาเซะ ประกอบดวย โรงเรียนบานตาเซะ, บานบาโด, บานทุง เหรียง, บานสาคอ
๕. สนามสอบโรงเรียนบานบันนังบูโย ประกอบดวย โรงเรียนบานบันนังบูโย
๖. สนามสอบโรงเรียนนิบงพัฒนา ประกอบดวย โรงเรียนนิบงพัฒนา
๗. สนามสอบโรงเรียนบานกอตอตือระ ประกอบดวย โรงเรียนบานกอตอตือระ, บานคูวอ
๘. สนามสอบโรงเรียนบานบือมัง ประกอบดวย โรงเรียนบานบือมัง, บานมาแฮ, บานปงตา, บานอาเหอูโตะ
๙. สนามสอบโรงเรียนบานรามัน ประกอบดวย โรงเรียนบานรามัน, บานพอแม็ง, พัฒนาบาลอ
๑๐. สนามสอบโรงเรียนบานไมแกน ประกอบดวย โรงเรียนบานไมแกน, บานโตะปาแกะ, บานบูเกะจือฆา,
บานบือดองพัฒนา
๑๑. สนามสอบโรงเรียนบานจะรังตาดงฯ ประกอบดวย โรงเรียนบานจะรังตาดงฯ
๑๒. สนามสอบโรงเรียนบานตะโละหะลอ ประกอบดวย โรงเรียนบานตะโละหะลอ, บานจะกวะ,
บานปาแตรายอ, บานพะปูเงาะ
๑๓. สนามสอบโรงเรียนบานตะโละซูแม ประกอบดวย โรงเรียนบานตะโละซูแม, บานลือมุ
๑๔. สนามสอบโรงเรียนบานสะเอะ ประกอบดวย โรงเรียนบานสะเอะ
๑๕. สนามสอบโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบดวย โรงเรียนสันติวิทยา
การนํานักเรียนไปยังสนามสอบ ศูนยสอบจะจางเหมารถพรอมครูคุมรถดวย จํานวน ๑ คน
ตอคัน สําหรับโรงเรียนทีเ่ ปนสนามสอบ ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธานสนามสอบ สวนโรงเรียนที่ไมไดเปนสนาม
สอบใหผูอํานวยการโรงเรียนทําหนาทีเ่ ปน กรรมการระดับศูนยสอบออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ปนี้การทดสอบเปนไปดวย
ความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม ถาเปนไปไดใหครูที่ไมไดสอนเปนผูคมุ สอบ คาดวาจะนําชื่อเสียงอันดับหนึ่งมาสู สพป.ยล. ๑ ตอไป
๔.๒๕ ตําแหนงวางครูผูสอนอิสลามศึกษา
๑) ตําแหนงพนักงานราชการครูผูสอนศาสนาอิสลาม เปนกรอบตามมติ ครม.
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ จํานวน ๓ ตําแหนง ประกอบดวย โรงเรียนธารแร, บานตลาดลําใหม, และคีรีบรู วัฒนา
การดําเนินการเลือกสรร และสรรหาพนักงานราชการ ตําแหนงครูผสู อนศาสนาอิสลาม ขอใหดําเนินการสรรหาตามแนว
ปฏิบัติของ สพฐ. ซึ่งจะสงเอกสารแนวปฏิบัติไปพรอมกับหนังสือดําเนินการสรรหาตอไป

-๑๖๒) ตําแหนงครูสอนอิสลามศึกษาแบบเขม ประกอบดวย โรงเรียนบานตาเซะ และ
บานโตะปาแกะ ในการคัดเลือก ขอใหรอ สพป. แจงใหดําเนินการกอน เพราะจะตองจัดทําขอมูล และคาจางสอน
บางโรงเรียนไดดําเนินการโดยไมไดรอใหเขต แจง ซึง่ ผิดระเบียบ
๔.๒๖ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV
จากการสรุปผลการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ขณะนี้ระบบไดสรุป
- ครูประเมินตนเอง
- ครูประเมินการใชงานระบบ DLTV
- ผอ.ประเมินตนเอง
- ผอ.ประเมินครูผสู อน
ทุกโรงเรียนไดประเมินเปนที่เรียบรอยแลว แมวาอาจจะลาชาบาง สพป.ยล. ๑ เปนเขตที่
ประเมินไดเกือบ ๑๐๐ %
สํานักงานเขตพื้นที่ไดประเมินครูผูสอนแตละโรงเรียนตามรายชื่อที่ทางโรงเรียนไดสง ให
ปญหาจากการไปประเมินและการสังเกตการจัดการเรียนการสอน ขณะนี้มหี ลายโรงที่มกี ารรือ้ อาคาร ปรับปรุง เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลว ขอใหดําเนินการติดตัง้ อยางเรงดวนดวย เนื่องจากเปนงานนโยบาย หากโรงใดจะทําการซอมแซมเพิม่ เติม ขอใหทาง
โรงเรียนประมาณการ เขตจะไดสนับสนุนงบประมาณเฉพาะในสวนของการซอมแซม
ที่ประชุม

รับทราบ

สมาพันธครูจังหวัดยะลา
ผอ.มนพ บุญทวิโรจน ๑. สพฐ. ใหความสําคัญกับสมาพันธครู โดยใหดําเนินการชวยเหลือเพื่อนครูในดานตาง ๆ
รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. สมาพันธไดดําเนินการประสานงานขอมูลเวลาราชการทวีคูณป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
เรียบรอยแลว ขอขอบคุณทาน ผอ.สพป.ยะลา ๑ และผูเกี่ยวของทุกทาน
๓. หนวยขาวกรองแจงวาชวงนี้ใหระวังเปนพิเศษ จึงขอใหเพื่อนครูไดมีเบอรโทร
หนวยกําลังที่จะมา รปภ.ไวหากมีเหตุการณจะไดประสานงานไดอยางรวดเร็ว
๔. จากเหตุการณเรื่องอาหารที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา ขอใหถือเปนขอเตือนใจไว
อยาใหมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น
๕. สมาพันธไดประสานเรื่องเงินพื้นที่พิเศษ ๓,๕๐๐ บาท ใหไดรับเหมือนเดิม
สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของ ศอ.บต. ไดรับจัดสรร ๒๒.๕๐ %
และทางสมาพันธมีความเห็นวาจะหาวิธีการชวยเหลือเพื่อนครูในการทําผลงาน ว. ๑๐
ประธาน
1. สมาพันธครูและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเปาหมายเดียวกันในการใหความชวย
เหลือเพื่อนครู
๒. ศูนยใตไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจางเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน และยามใหครบทุกโรงเรียน
โดยจะลดงบประมาณในสวนของทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท และไปเพิ่มสวนของ
ยามและธุรการโรงเรียน โดยจะหาชื่อตําแหนงใหใหม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไมมี-

-๑๗ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายประสิทธิ์ กาสอ

6.1 วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ขอความรวมมือผูท ี่นับถือศาสนาอิสลามรวมพิธีละหมาด
ในงานวันครูใหมากทีส่ ุด
๖.๒ ใหชวยกันคิดหาวิธีที่จะทําใหผลการทดสอบทางวิชาการ O-net และ I-net
เพิ่มสูงขึ้น
๖.๓ ใหเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
๖.๔ ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน บริหารจัดการภายในโรงเรียนไมใหเกิดปญหา
การรองเรียน

ประธาน

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๔๕ น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

