ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ/หน่วย
และศึกษานิเทศก์

สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งานบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
WWW.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th

๒

ระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------พิธีการก่อนประชุม
การมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครูผู้ประสบเหตุจากอัคคีภัย
ตามที่ โรงเรีย นบ้ านห้ ว ยนา ได้แ จ้งเกิ ดเหตุ อัค คี ภั ยที่ บ้ านพั กอาศั ย ของนายชาคริต
เหมือนสนิ ท ครู ผู้ ช่ว ยโรงเรี ย นบ้ านห้ ว ยนา สั งกัด ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้รับความเสียหาย นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้ กับ ผู้ ป ระสบเหตุจ ากอัคคีภั ยดังกล่ าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอมอบเงิน
ช่วยเหลือให้ จานวน 5,000 บาท
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ
และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 วันที่
๒1 มกราคม ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. รายงานในระบบ AMSS++
2. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 วันที่ ๒1 มกราคม ๒๕๖4
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………………
นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.ลย.1 แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………………
นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.ลย.1 แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………………

๓

๓.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แจ้ งโรงเรี ย นที่ มี ค รู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ที่ ยั งไม่ ไ ด้ รั บ การอบรมขั้ น พื้ น ฐานการจั ด กิ จ กรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมฯ เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จะได้วางแผนดาเนินงานเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดแทนครูที่เกษียณอายุ/
ลาออก และครูผู้สอนที่เปลี่ยนสายงานมารับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดั บ ปฐมวั ย ที่ ยั ง ไม่ เคยรั บ การอบรมมาก่ อ น ภายในวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 โรงเรี ย นที่ จ ะขอรั บ
การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รอบที่ 2 และรอบที่ 3
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 แจ้ ง ความประสงค์ โ ดยตรงได้ ที่ ศน. สมั ย ปริ บ าล โทร. 0-652-378-515 และ
ศน.จิรภิญญา ศรีเพียแก้ว โทร 0-981-139-798
- กาหนดการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2562
ตามกาหนดการเดิมคือ ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564 (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04136/ว2704
ลงวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2563 เรื่ อ ง ประกาศรายชื่ อ โรงเรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น รั บ ตราพระราชทาน
“บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย" ปี ก ารศึ ก ษา 2562) ได้ ส อบถามทางโดยตรงกั บ ผู้ จั ด งานแล้ ว
ทราบว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

รายผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เอกสาร ดังต่อไปนี้สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ เว็บ ไซต์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑
๑) แบบสรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการการเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
2) รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๔

3.2.2 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี CONNEXT ED บนระบบ
ฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System)
ด้ วย ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การกลางโครงการสานอนาคตการศึ กษา CONNEXT ED แจ้ งความก้ าวหน้ า
การกรอกข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (SMS:School Management System) ของโรงเรียน
ในโครงการคอนเน็กซ์อีดี หรือ โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ชื่อเดิม) สพป.เลย เขต ๑ จานวน ๓๐ โรงเรียน ดังนี้

๕

จึ ง ขอแจ้ ง ให้ โรงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล ให้ ด าเนิ นการโดยสามารถเข้ า ใช้ ง าน
ได้ ที่ http://connected.org/login โดยใช้ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง าน และรหั ส ผ่ า นเดิ ม ที่ ใ ช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
ทั้งนี้สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบ ได้ที่ http://gg.gg Manual SMS.2563 หรือหากมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประสานงานได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED,
Line : @CONNEXT ED ตามกาหนดเวลา ดังนี้
School info บั น ทึ ก ข้ อ มู ล พื้ น ฐานโรงเรี ย นทั้ ง ๑๐ หมวด ระหว่ า งวั น ที่ ๑ มกราคม ถึ ง
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
School Grading ท าแ บ บ ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ โรงเรี ย น ทั้ ง ๕ ห ม ว ด ระ ห ว่ างวั น ที่
๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๖

๓.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลจานวนโรงเรียนในระบบบริหารข้อมูลภาครัฐ Big Data
http://bigdata.loei1.go.th
โรงเรียน
ไม่มีนักเรียน
โรงเรียนเรียนรวม/ควบรวม (ทุกชั้น)
โรงเรียนเรียนรวม/ควบรวม (บางชั้น)
โรงเรียน Stand Alone

จานวน 143 โรงเรียน
จานวน
4 โรงเรียน
จานวน 11 โรงเรียน
จานวน
6 โรงเรียน
จานวน
4 โรงเรียน

3.3.2 แนะนาเว็บไซต์โรงเรียนที่มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบนั
http://bigdata.loei1.go.th/tableNetwork.php?op=1.4
โรงเรียน http://khumpee.loei1.go.th/
โรงเรียน http://kokdu.loei1.go.th/
โรงเรียน http://kokthong.loei1.go.th/
3.3.3 โครงการบั น ทึ ก ความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการ ด้ า นการซ่ อ มบ ารุงอุ ป กรณ์ การศึ กษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) ระหว่ า ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1
กับวิทยาลัยเทคนิคเลย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 http://dlict.loei1.go.th/news/mou-dltv2564

๗

3.3.4 ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC จานวน ๑๐ เครื่อง
สืบเนื่องจาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ได้ปรับปรุงระบบใหม่ทาให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จานวน ๑๐ เครื่อง Core-i3 Ram4GB Hdd320GB
ไม่ได้ใช้งาน หากโรงเรียนใดต้องการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ โทร.0956586503
3.3.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมห้องเรียนเสมือนจริง VR เพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
VR : Virtual Reality

**กรอกข้อมูลเพื่อขอเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://dlict.loei1.go.th/project/vr **
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

- ใช้
- ไม่ใช้

โรงเรียนมีอุปกรณ์รองรับการใช้งาน VR

- มีระบบ Internet สามารถใช้ในห้องเรียน
ได้
- มีโทรศัพท์ Smart Phone เพียงพอ
- มีบุคลากรสามารถใช้งาน VR ได้

๓.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
การประเมิ น คั ด เลื อ กคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่
ด.ญ.ใบหม่ อ น สิ ท ธิม งคล ร.ร.บ้ านเพี ย ซ าพุ วิท ยา อ.เมื อ งเลย จ.เลย (สพป.ลย.๑)
ประเมินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพป.อด.๔

๘

ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
ด.ญ.ทอแสงดาว เหลาผา ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย (สพป.ลย.๑)
ประเมินวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพป.อด.๒
ประเภทสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่
ร.ร.ตารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย (สพป.ลย.๑)
ประเมินวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพป.นภ.๑
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่
ร.ร.เทศบาลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย (สพป.ลย.๑) ประเมินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะกรรมการประเมินฯ จาก สพป.นค.๑
คณะกรรมการประเมินฯ สพป.ลย.๑ ได้รับมอบหมายให้ประเมินสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ และกาหนดวันออกประเมินฯ ดังนี้
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนชุมแพศึกษา (สพม.๒๕) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.๒๓)
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
๑) นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ประธานกรรมการ
๒) นายมงคล คณะศิริวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓) นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
๔) นางสุชาดา กองสิงห์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๕) นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
สพป.อด.๓ ช่วยราชการ สพป.ลย.๑
๖) นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางบุญจันทร์ ลือกลาง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๓.5 กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.5.1 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิ จ กรรมค่ าใช้ จ่ ายบุ ค ลากรภาครั ฐ ของ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รายการค่ า เช่ า บ้ า น
งบดาเนิน งาน ให้ กับ สพป.ลย.1 สาหรับ เบิกจ่ายให้ ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 87,500 บาท

๙

3.5.2 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ด้ ว ย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี ค าสั่ ง เรื่ อ ง มอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.31/2564
ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น
สื บ เนื่ อ งจาก ค าสั่ ง มอบ หมายให้ ข้ า ราช การรั ก ษาการในต าแห น่ ง ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ จานวน 6 ราย ตามคาสั่ งส านักปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 26/2564 ลงวัน ที่ 7
มกราคม พ.ศ. 2564 ฉะนั้นเพื่อให้การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 23 แห่ งพระราชการบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 จึง ยกเลิก ค าสั่ง กระทรวงศึก ษาธิก าร ที ่ สป.1064/2563 ลงวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (เดิม นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล)
เพื่อ ให้ก ารประสานงานและสนับ สนุน การตรวจราชการดาเนิน การอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงแจ้ง เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
เขตตรวจราชการ โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
กลุ ่ม จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ (จ.บึง กาฬ, จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.หนองบัว ล าภู , จ.อุด รธานี )
ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ตรวจราชการ คือ นายธนากร ดอนเหนือ รายละเอียดแจ้งผ่านระบบ amss++ เรียบร้อยแล้ว
3.5.3 นโยบายการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 นั้น
สพป.ลย.1 จึ งได้ แ ต่ งตั้ ง คณะท างานตามนโยบายการตรวจราชการและติ ดตามประเมิ นผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะทางานดาเนินการ ดังนี้
1) ดาเนินการตามนโยบาย จัดทา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ศึ ก ษารายละเอี ย ดโครงการ และรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒) จั ด ท า เอกสาร/หลั ก ฐานอ้ างอิ ง ผลการด าเนิ น งานตามที่ ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 10
กาหนดให้ครบถ้วน
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณ ะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ไป
ด้ ว ยความเรี ย บ ร้ อ ย เกิ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าเร็ จ ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ทั น ก าห น ด เว ล าแ ล ะเกิ ด ผ ล ดี
แก่ ท างราชการ หากมีปัญหาและอุปสรรคให้รีบรายงาน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ทราบทันที รายละเอียดแจ้งผ่านระบบ amss++ เรียบร้อยแล้ว
๓.7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 การคัดเลือกข้าราขการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2563
ตามที่จังหวัดเลย ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด ตามคู่มือ การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2563 ส่งให้จังหวัดเลย จานวน 2 คน นั้น

๑๐

บัดนี้ จังหวัดเลย ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผล
การพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563 ซึ่งจะได้
เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชู เกียรติ (ครุฑทองคา) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นายปรีดา วรหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
2) นายนที พรมภักดี
นายอาเภอด่านซ้าย
3) นายชาญวิทย์ บัวหนอง เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเลย
4) นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา สพป.เลย เขต 1
และผู้ได้รับการพิจารณายกย่องให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563 ระดับ
จังหวัด” ซึ่งจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราขการจังหวัดเลย จานวน 14 ราย ดังนี้
๑) พ.ต.อ.ตรีกฤช จงวิไล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปากชม ตารวจภูธรจังหวัดเลย
๒) นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.เลย เขต 1
๓) นางฉัตรพร หัตถกรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลย
๔) นายปรีชา ทัพใหญ่
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
๕) นางวัชรี แก้วสา
นักวิขาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สาธารณสุขจังหวัดเลย
๖) นายกิตติชัย กรวยทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
๗) นายนิสิต สายโยค
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
๘) นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อานวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
๙) นางพิกุล พุทธมาตย์
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
๑๐) ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ สนง.พาณิชย์ จ.เลย
๑๑) นางศศิวรรณ ทมเจริญ เจ้าพนักงานปกครองขานาญการ ที่ทาการปกครอง อ.ภูเรือ
๑๒) นางปทิตตา พรหมพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สนง.พัฒนาชุมชน จ.เลย
๑๓) นายธานินทร์ สาริยา
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจาจังหวัดเลย
๑๔) น.ส.ศิริภัสสร สมศรีนวล เจ้าพนักงานที่ดินชานาญงาน สานักงานที่ดินจังหวัดเลย
(รายละเอียดตาม ประกาศจังหวัดเลย ที่แนบท้ายระเบียบวาระฯ)
3.7.2 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส
ประจาปี 2564
ด้วยมูลนิธชิ ่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
เพื่อรับ พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกีย รติ ประกาศนี ยบั ตร และเงินช่ว ยเหลื อครูจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้ าที่เป็ น เวลาไม่น้ อยกว่า 30 ปี จนอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู

๑๑

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร
1) เป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ก่อน
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ใช้บังคับ
2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์
จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์
3) มีระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ ในข้อ 2 ไม่น้อยกว่า 30 ปี ไม่นับรวมระยะเวลาราชการ
ทวีคูณ
4) เป็นผู้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ หรือจารีตของครู ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม
5) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ จะต้องรับราชการเป็นครู มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และนับรวมเวลาราชการทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 ปี
ยื่น แบบคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านระบบ KSP Self-Srevice บนเว็บไซต์
ของคุ รุ ส ภา ที่ http://www.ksp.or.th และส่ ง แบบค าขอและเอกสารให้ กลุ่ ม พั ฒ นาครู ฯ ภายในวั น ที่
15 มีน าคม 2564 สาหรับ ผู้ที่จะขอเงิน ช่วยเหลือครูอาวุโส จะต้องเข้าเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กาหนด จึงจะได้รับ
การพิจารณาฯ รายละเอียดและเอกสาร ได้แจ้งให้ทุกกลุ่ม / และโรงเรียนในสังกัดทราบทั่วกันแล้ว
๓.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 241
(โอนกลับส่วนกลาง)
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ สพป. ในสังกัดทุกแห่งให้ส่งคืนงบประมาณปี 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รายการงบลงทุนปีเดียวทุกรายการ ที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างและคืนเงินค่าเสาเข็ม
เพื่อนางบประมาณไปใช้ดาเนินการตามนโยบายที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
บัดนี้ สพฐ. ได้โอนเงินดังกล่าวกลับคืนไปตั้งจ่ายที่หน่วยเบิกจ่าย สพฐ. แล้ว งบที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 เป็นจานวนเงิน 26,000 บาท
3.6.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 – 2564
ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 และ 2564 รายการงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไปแล้วนั้นขอแจ้งให้โรงเรียนที่กาลังดาเนินการเร่งรัดการดาเนินการทาสัญญา
และส่งสาเนาสัญญาเพื่อสร้าง PO ในระบบ GFMIS ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านก้างปลา
๒) โรงเรียนเมืองเลย
3.6.3 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ ปกครอง ดูแล และบารุงรักษาที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ตั้ง
ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดเพื่ อ รายงานไปยั ง ส านั ก งานปลั ด ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โดยรายงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาปีของ
กรมธนารักษ์

๑๒

๑) กรณีรายการสิ่งปลูกสร้างรายการใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้โรงเรียนดาเนินการ
ส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยใช้แบบฟอร์ม ทร.04
๒) กรณีรายการสิ่งปลูกสร้างรายการใดที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ณ ปัจจุบันตรวจสอบแล้ ว
ไม่ป รากฎสิ่งปลูกสร้างในพื้น ที่บริเวณโรงเรียน ให้ ขอจาหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุโดยใช้แบบฟอร์ม
ทร.11 พร้อมทั้งระบุเหตุผลการจาหน่ายในแบบฟอร์มใช้ละเอียดชัดเจน
3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ข้อ ๒.๖ กล่าวไว้ว่า การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายใน
ปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายใน
ปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๒.๗ ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
3.7.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ เงิน ที่ มี ผู้ ม อบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ ย กเลิ ก หนั งสื อ กระทรวงการคลั ง
ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือฉบับนี้แทน
ข้อ ๑. เมื่อหน่ วยงานของรัฐได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายใน
กิจการของหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจกา รของ
หน่วยงานของรัฐ ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐนาเงินตามข้อ ๑ ฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง หรือสานักงาน
คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มอบได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่าย เก็บรักษา การนาเงินฝากคลัง ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๔ วิธีการปฏิ บั ติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จ้างและการพั ส ดุ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓

๓.8 กลุ่มอานวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.9 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

