ที่ ศธ 04052/ว 460

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
ถนนตรัง - ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
5 กุมภำพันธ์ 2562

เรื่อง กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำค ครั้งที่ 8 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ภำคใต้
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ที่ ศธ 04052/ว 418
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ปฏิทินกำรดำเนินงำนระดับภำค
2. คำชี้แจงกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ชุด

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้ประชำสัมพันธ์กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำน และผู้มีผลงำนดีเด่นประสผล
สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำค ครั้งที่ 8 ประจำปีกำรศึกษำ
2561 ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ (สังกัดภำคใต้) ทรำบโดยทั่วกัน นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จึงขอแจ้งกำหนดกำรประกวดตำม
ปฏิทิน (ดังสิ่งที่ส่งมำด้วย 1) และขอให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. ขอให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำทุกเขต ดำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นลงทะเบียน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เข้ำรับกำรประเมินในระดับภำค ระหว่ำงวันที่ 8-15 กุมภำพันธ์ 2562 ทำง
http://awards61.obecawards.net/obec-south/ โดยใช้ User name/Password ที่ส่งไปให้แล้วนั้น
2. ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 20-22
กุมภำพันธ์ 2562 ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ตำมคำชี้แจง (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โทร 0-7557-2031
โทรสำร 0–7522-4947

คำชี้แจงกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรจัดกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS)
ระดับภำคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระหว่ำงวันที่ 7 – 9 มีนำคม 2562
**********************
1. ผู้ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดส่งเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน จำนวน ไม่เกิน
100 หน้ำ(รวมภำคผนวก) โดยรวบรวมเอกสำร ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
ภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 (โดยถือกำรประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. จำนวนเอกสำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
สิ่งที่ต้องส่งประกอบด้วย 2 ซองคือ ระดับภำค และระดับชำติ (ซองบรรจุเอกสำรขนำด A4)
ระดับภาค บรรจุซอง ดังนี้
ซองที่ 1 ผลกำรปฏิบัติงำน (ไม่เกิน 100 หน้ำ รวมภำคผนวก)
จำนวน 3 เล่ม
ซองที่ 2 แบบประเมินเขียนชื่อผู้รับกำรประเมินฯ (แบบเปล่ำ)
จำนวน 3 ชุด
ซองที่ 3 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินได้
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และลงนำมครบถ้วน
จำนวน 3 ชุด
ระดับชาติ บรรจุซอง ดังนี้
ซองที่ 1 ผลกำรปฏิบัติงำน (ไม่เกิน 100 หน้ำ รวมภำคผนวก)
ซองที่ 2 แบบประเมินเขียนชื่อผู้รับกำรประเมิน (แบบเปล่ำ)
“พร้อมทั้งให้ใส่รหัสกิจกรรมการประกวดตามที่กาหนดทุกซอง”

จำนวน 3 เล่ม
จำนวน 3 ชุด

3. โปรดติดตำมคำชี้แจงอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซด์รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS ปีกำรศึกษำ 2561
http://award61.obecawards.net/obec-south/
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ผู้ประสานงาน
1. นำยธเนศพล เจริญสุข

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

โทร.098-0585958

2. นำงบุญชำติ เนียมชู

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

โทร.083-6393697

3. นำงสำวสุวิมล เครือเตียว

พนักงำนพิมพ์

โทร.091-8253867

4. นำงสำวศิริวรรณ ยิวสิว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
โทร.086-4167412

ปฏิทิน
การจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

เขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินผลตัวชี้วัด)
เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/

เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค โดยรวบรวมเอกสาร
ส่ งที่ สพป.ตรั ง เขต 1กรณี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ให้ ป ระทั บ ตราไปรษณี ย์ ภายในวั น ที่ 2 2
กุมภาพันธ์ 2562 **เอกสารของผู้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วั ด พร้อมภาคผนวกไม่เกิน
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 100 หน้ า ให้ ส่ งเจ้าภาพระดั บ ภาค ประกอบด้ ว ย เอกสารระดั บ ภาค จ านวน 3 เล่ ม
ระดับชาติ จานวน 3 เล่ม พร้อมแบบประเมินตามตัวชี้วัด ที่เขียนชื่อผู้ขอรับการประเมิน
ระดับละ 3 ชุด ***ให้ส่งเอกสารแนบประเมินคุณสมบัติที่มีกรรมการลงนามครบถ้วน แยก
ซองของแต่ละราย ส่งมอบให้กรรมการรับเอกสารในวันที่นาเอกสารมาส่งเจ้าภาพระดับภาค
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมินฯ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards61.obecawards.net/obec-south/

วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562

ดาเนิ น การประเมินผู้ เข้ารับรางวัล ทรงคุณ ค่า สพ.. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับภาค

วันที่ 10 มีนาคม 2562
วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562

ประกาศผลการประเมินระดับภาค และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพ.. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561

