รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ครั้งที่ ๕ ประจําป ๒๕๕๖
วันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หองประชุมรายา สพป.ยะลา ๑
***************
ผูมาประชุม
๑. นายอดุลย พรมแสง
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
๓. นายอมร ประวัติกลุ
๔. นางภัทราพร ศิรโิ ภคา
๕. นายณรงค ศรีละมุล
๖. นายเอกรัฐ สมจิต
๗. นายสมชาย เอี่ยวสกุล
๘. นางพวงนิตย วิชญรักษ
๙. นางพัชรียา ปรีดางกูร
๑๐. นางวรรณี ปูเพ็ชร
๑๑. นางศุภมาศ อาลี
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
ผอ.กลุมนิเทศฯ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
แทน ผอ.กลุมนโยบายและแผน
ผอ.กลุมอํานวยการ
แทน ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน ฯ
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาศูนยอิสลามศึกษา
จํานวน ๔๘ คน
จํานวน ๕๓ คน
จํานวน ๑๐ คน

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสุทรรศน ซุนจาย
นายจัตุรงค สัสดี
นายสมพงษ ปานเกลา
นายดุลฤทธิ์ มาเส็ม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลูปง

รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑
รอง ผอ.สพป.ยล.๑

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
๒. นางอรอนงค เมืองฝาย
๓. นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ

-๒นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ประธานการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

๑.๑ ในระยะนี้ ผอ.สพป.ยล.๑ เขารับการอบรมนักบริหารระดับสูง กําหนดเสร็จสิ้นการ
อบรมประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๒ การประสานงานที่ใชระบบสงขอความ sms ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ
สพป.ยล.๑ จะยกเลิกระบบดังกลาวและใชการประสานงานดวยLine แทนเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ
๑.๓ ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติและแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
ยะลาแกรนดพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๑.๔ ขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษารวมพิธีเปดงานยะลา ยาลัน วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวที ๑ สนามชางเผือก โดยสวมเสื้อสีขาว และขอความรวมมือจากบุคลากรทุกศูนย
เครือขาย ๆ ละ๕๐ คน รวมในพิธีเปดงาน ในงานดังกลาวสถานศึกษาสามารถนํานักเรียนมาชมงานไดเพราะถือวา
เปนแหลงเรียนรูอีกดานหนึ่งดวย สําหรับการจัดแขงขันคอมพิวเตอร จะใชวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลาเปนสถานที่
แขงขัน หากมีปญหาในการแขงขันใหประสานกับ อ.สมชาย เอี่ยวสกุล
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (www.yala1.go.th)

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
- ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.สมชาย เอี่ยวสกุล

๔.๑ การจัดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต”
ครั้งที่ ๖ ประจําป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ สนามโรงพิธีชางเผือก เทศบาลนครยะลาและโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ

คณะกรรมการที่ไดรบั การแตงตั้งตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดดําเนินการเตรียมการในการจัดงานดังกลาว ดังนี้

-3๑) คณะกรรมการฝายเลขานุการ
ไดจัดทําแผนผังการจัดงาน ประกอบดวย เวที ๓ เวที เตนทจัดนิทรรศการของ
ทุกศูนยเครือขาย เตนทกฬี าพื้นบานและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เตนทการแขงขันทักษะ โซนรานคา เสนทางการเขา
ออก การรักษาความปลอดภัย สถานที่จัดแสดงผลงานอันเปนเลิศผลงานของนักเรียน
๒) คณะกรรมการฝายพิธีการ
ไดเตรียมการในพิธีเปดงาน จัดเตรียมพลุไฟพะเนียง โคมลอย จัดเตรียมชอบูเก
เพื่อมอบใหประธานและเขกผูมีเกียรติ จัดเตรียมการมอบโลรางวัลตาง ๆ การแสดงในพิธีเปด จํานวน ๒ ชุด
๓) คณะกรรมการฝายแสง/เสียง
เตรียมขอหมอแปลงไฟฟาจากการไฟฟาจังหวัดยะลา เพื่อสํารองไฟใหเพียงพอ
ตลอดงาน
๔) คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และยานพาหนะ
สําหรับสถานที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ประตูดานหนาจะไมใหรถยนตเขา-ออก
จะเปดประตูดานหลังสําหรับใหยานพาหนะเขาออกได ในการจัดงานดังกลาวโรงเรียนไมไดปด ทําการเรียนการสอน
ปกติ ยกเวนชั้นเรียนไหนที่ใชหองเรียนในการจัดแขงขันทักษะก็จะหยุดเรียนเฉพาะชั้นเรียนนั้น
ในการนี้ ไดจัดเตนทสําหรับผูที่ไดรบั รางวัลเพชรเสมายะลา เขต ๑ ไวบริเวณ
ดานขางเวที ๑ จํานวน ๔ หลัง เพื่อใหผูที่ไดรบั รางวัลไดแสดงผลงาน และกําหนดรายงานตัวผูเขารับรางวัล
เวลา ๑๗.๓๐ น.
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมบริหารงานบุคคล
นางพวงนิตย วิชญรักษ ๔.๒ การพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ครั้งที่ ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานราชการ ครู และลูกจางประจํา
ใหศูนยเครือขายดําเนินการ สําหรับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผอ.สพป.ยล.๑ เปน
ผูพิจารณา โดยใหจัดสงแผนพัฒนา ๓ – ๕ โครงการ (เชิงวิเคราะห) หรือใหจัดสงวุฒิบัตรดีเดนของโรงเรียน
นักเรียน ผูบริหาร หรือครู ในชวงระยะเวลา เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๖ และกําหนดจะประชุม
คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการ เลื่อนเปนเปอรเซ็นตจากฐานเงินเดือน
ผลการประเมินระดับดีเดนเลื่อน ๕ – ๖ % ระดับดีมาก 4 – 4.9 % ระดับดี ๓% ขึ้นไป
๔.๓ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล ประจําป ๒๕๕๔
จากการที่ สพป.ยล.๑ ไดพิจารณาจัดสรรเงินโบนัส ประจําป ๒๕๕๔ ใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแลวนั้น บัดนี้ ไดรบั แจงจาก สพฐ.วา ไดจัดสรรวงเงินโบนัสคลาดเคลื่อนและให
สพป.ยล.๑ สงเงินคืน จํานวน ๓๘,๐๐๐ บาท สรุปวาจะตองเรียกเก็บเงินคืนคนละประมาณ ๒๕ บาท

-๔๔.๔ การจัดอบรมผูบริหารระดับเชี่ยวชาญ
ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประชาสัมพันธการจัดอบรม
ผูบริหารระดับเชี่ยวชาญ ในระหวางวันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่กลุม
บริหารงานบุคคล
ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อ.นิยม รักมาก

๔.๕ การใชระบบงานสารบรรณอีเลคโทรนิคส (E-filling)

สพฐ. กําหนดใชระบบงานสารบรรณอีเลคโทรนิคส e-filling แบบใหมโดยจะเริ่มใช
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งระบบนี้ไดจัดอบรมใหบุคลากรและขาราชการครูในสังกัดทราบแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
-ไมม-ี

เลิกประชุม

เวลา 10.30 น.
ลงชื่อ

อรอนงค เมืองฝาย
ผูจดรายงานการประชุม
(นางอรอนงค เมืองฝาย)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

วรรณี ปูเพ็ชร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางวรรณี ปูเพ็ชร)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

