รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 1/๒๕6๔
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรัฐอิสรา
2. นายสายรุ่ง
3. นายนพดล
4. นางจันทร์เพ็ญ
5. นางปัทมา
6. นางณัฏฐ์ภรณ์
7. นางสาวจานุรักษ์
8. นางประณยา
9. นายธันยพงศ์
10. นางมยุรี
11. นายมณฑล
12. นางนิราพร
13. น.ส.จิรภิญญา
14. นางพรนิภา
15. นางสมัย
16. นางวารุณี
17. นายธงชัย
18. นางสาวกิ่งนภา
19. นายสุวิจักขณ์
20. นางสาวพิมพ์พิชชา
21. นางนัจรีภรณ์
22. นายนราพงศ์
23. นายสุพจน์
24. นายอานาจ
25. นายเดช
26. นางณัฐพัชร์
27. นายสุริยา
28. นางสุปราณี
29. นางลลิตา
30. นายมานพ
31. นายถาวร
32. นายมงคล
33. นายณสรวง

กงวงษ์
ปลั่งกลาง
ศรีขัดเค้า
ปุญนุวงศ์
สิมพลา
กงวงษ์
กมลรัตน์
บุญลือ
งอยปัดพันธ์
ปลั่งกลาง
พร้อมสันเทียะ
โสดาวิชิต
ศรีเพียแก้ว
จาปานิล
ปริบาล
ทีนา
โกมลไสย
สกุลตั้ง
ชัยมงคล
จิตรจันทร์
ทุมสงคราม
อาษารินทร์
นาเลาห์
ภาระดี
ปาจรียานนท์
ไชยศรีฮาดคุณ
หงส์เวียง
ป้องศิริ
เฉลิมรัตน์
น้อยบัวทอง
คาพีระ
ชูทิพย์
ก้อนวิมล

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(แทน)ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
รักษาการผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าคิว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
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34. นายเล็ก
35. นายนิรุจน์
36. นางสมพร
37. นายสุบรรณ
38. นายวิชาญ
39. นางวราภรณ์
40. นางชลธิชา
42. นายถนอม
43. นายโยธิน
44. นายนิพนธ์
45. นางสาวอรุณี
46. นายเหลาทอง
47. นายโกวิทย์
48. นางโสภาพร
49. นายสุปชัย
50. นายกริชพรหม
51. นายสุชาติ
52. นายธงชัย
53. นางกัญญาณัฐ
54. นายสุเกียรติ
55. นายณรงค์ศักดิ์
56. นายณฐกร
57. นายประสิทธิ์
58. นายไกรยุทธ
59. นายสวัสดิ์
60. นายสมัย
61. นายปรัชญ์
62. นายกิติศักดิ์
63. นายวรรัตน์
64. นายวิฑูรย์
65. นายพันธุ์เทพ
66. นายสนธยา
67. นายศุภชัย
68. นางศรัญญาภรณ์
69. นายชาญชัย
70. นางศิริลักษณ์
71. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ
72. นายอดิศักดิ์
73. นางจงจิตร

กันทะวงศ์
พักกระโทก
รามศิริ
ธรรมกุล
ชุมพล
บัวชุม
วัฒนราช
กุลจนีย์
จันทร์สว่าง
แสนนางชน
ราชพัฒน์
ศรีวิเศษ
พรหมหาราช
เสนีย์โสตร
วิริยะศรีสุวัฒนา
ประสาน
คาบุยา
เหงาวิชัย
สิมสวัสดิ์
สุจิมงคล
พิมพ์สุวรรณ
ผิวพันธมิตร
ศรียากุล
พั้วสุข
ชานุชิต
วันนา
ทองวัฒน์
เสนานุช
บุตรธรรม
สุระอุดร
ใจคา
พันชะโก
ศรีสอาด
ศรีเหลา
สิงห์สุวรรณ
สุระอุดร
มุ่งต่อม
มีบุญ
กรมแสง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าภู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ้านนาดินดา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสูบ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาพี้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าสวยห้วยปลาดุก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
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74. นายสฤษติ์
กุลภา
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
75. นายภัทรนันท์
อิงภู
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
76. นายธนภณ
คายิ่งเดชาภัทร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
77. น.ส.จิตตานันท์
สุพรมอินทร์ (แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
78. นายสุรชาติ
จันปัดถา
ผู้อานวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
79. นางรัตนาภรณ์
พินิจนึก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าพร
80. นายวิโรจน์
สมวัน
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
81. นางปิยะวดี
สุริฉาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลาง
82. นายเจษฎา
บุตรดีไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
83. นางอภิญญา
ศรีนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
84. นายสมชาย
คาพิมพ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
85. นางศิวยา
รักคง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
86. พลฯ สมัครนิยม
ศรีสถาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
87. นายสุพล
แก้ววงษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
88. นางพรบุญญา
อัญชุลี
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
89. นายนพรัตน์
ศรีจานงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
90.นายภมร
สีลารักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
91.นายภิญโญ
ทองอิน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
92.นางเธียรรัตน์
ศรีริ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
93.น.ส.สุริณี
วัฒนศรีทานัง ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
94.นายเริงศักดิ์
ปางชาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
๙5.นายณภัทร
แก้วแจ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
๙6.นายสุนทร
ราชโยธา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
๙7.นายนพดล
เครือปละ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
98.นายทองใบ แก้วกัลยา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
99.นายอโศก
ใจทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพน
100.นายสัญจอห์น
ราชมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านใหม่
101.นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
102.นายศักดิ์ชาย
ไร่ขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
103.นายประวิทย์
ตันทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
104.นายภาคภูมิ
นอแสงศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
1๐5.นางบุญมา
สุติยะวัน
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้ามี
1๐6.นายอภิชาติ
บุญงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
1๐7.นางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
๑08.นายสหรัฐ
เต็มวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
๑09.นายสุรศักดิ์
กาษี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
110.นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑11.นางประครอง
เทพน้อย
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
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๑๑2.นายสมพร
113.นายมาโนชญ์
114.นายทองอินทร์
115.นายนาวิน
๑๑6.นายณรงค์ชัย
1๑7.นายวินัย
๑18.นายนิคสัน
119.นายทศพล
120.นายตระกูล
๑21.นายชาญนนท์
๑22.นางมยุรี
๑23.นางนิภาพร
๑24.นางสาวรุจิรดา
๑25.น.ส.ชฎาพร
๑๒6.นายโชคชัย
1๒7.นายธนิสร
๑28.นางปัน
๑29.นางสุพรรณี
130.นายบุญรักษ์
๑31.นายบุญมี
132.นายสมัคร
133.นางนิภาพรรณ
๑34.นายศิริ
๑35.นายวัฒนา
1๓6.นายสมชาย
๑๓7.นายสมนึก
๑38.นายศักดิ์ชาย
๑39.นายถาวร
๑40.นางกรชนก
141.นายพงศ์ณภัทร
๑42.นางรัชดา
๑43.นายเจษฎาภร
๑44.นายพิสิฐศักดิ์
๑45.นางสุปราณี
๑๔6.นายจิตรกร
1๔7.นายพิรพัฒน์
148.นายดาวเด่น
๑49.นายสุริยน
๑50.นายทัศดี

กตะศิลา
เขียนสีอ่อน
อุบลชัย
จาปาวัฒ
บุตรวัง
ศรีศุภฤกษ์
ทองทิพย์
จันโทวาท
ธัญญารักษ์
วินากร
แสงชมภู
นามวงษา
พรหมโคตร
ยืนยงกิตติชัย
แร่นาค
อินตะนัย
บุญบุตตะ
กุลภา
สารีพิมพ์
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
รติเดช
ดีสุข
ไร่ขาม
สืบผาง
ศรพรหม
บุญโสม
สืบผาง
สีดา
บัวก่า
สิมสวัสดิ์
อัศวกุล
ธนะสูตร
เหลาผา
คาเขียว
แลนราษฎร์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้ากระโทม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อานวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสงาว
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยหินขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางคอม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลิง

๕

151.ด.ต.หญิงประกายพร ผุยรัตน์
152.ด.ต.หญิงกิตติกา ศรีโบราณ

ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพิฑูรย์
2. น.ส.ณัชญานันท์
3. นายทวีศักดิ์
4. นายธิปไตย
5. พ.ต.ต.จอม

อุตม์อ่าง
มังคละโยธิน
หารคาอุ้ย
จันทะพล
พรมลา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
(แทน)ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัชชา
2. นางสุภาลี
3. นางวรกัรญา
4. นางสาวเพียรสน
5. นายจักรกฤษ
6. นายบรรจงศักดิ์

อยู่สุขเสถียร
วัฒน์ศรีธานัง
คาสิงห์นอก
ลุนะหา
อาจแก้ว
ทองไชยะ

นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) การปิดสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19)
๒) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
๓) การเปิดภาคเรียนตามประกาศ ศบค. จังหวัดเลย
๔) การวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคของสถานศึกษา
๕) การวัดผลการศึกษาระดับชาติ
๖) การจัดทา MOU ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗) การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวณ
๘) อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูประถมศึกษา หลักสูตร D๔T
Coding Online for Grade
๙) การเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด 19

๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้ว ยฝ่า ยเลขานุ ก ารเสนอรายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา/สถานศึ ก ษา ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ฯ
และศึ ก ษานิ เทศก์ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ ครั ้ง ที ่ ๑๒/๒๕๖๓
วัน ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่ง ในระบบ AMSS++ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดาเนินการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ๙
2) การเลือกตั้งคณะกรรมการประธานและกรรมการสหกรณ์ออกทรัพย์ครูเลย
๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทาผิ ดวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดาเนินการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
๒) การขออนุมัติบรรจุของผู้บริหารสถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติ
การจบการศึกษา และการจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04010/ว37 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 อ้างถึง คาสั่งจังหวัดเลย
ที่ 56/2564 เรื่อ ง ปิ ด สถานที่ เป็ น การชั่ วคราว สั่ งให้ ปิด โรงเรีย น สถาบั น การศึกษาทุ กแห่ งในจังหวัดเลย
ตั้งแต่วันที่ 8 -24 มกราคม 2564

๗

3.2.2 แนวทางการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๕๐ ลงวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางแนวทางการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้
๑) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ยังคงดาเนิ น การอยู่ ในปี การศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากในการสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาของ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉพาะรอบ ADMISSION ๓ และ ๔ ยังคงใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นส่วนประกอบในการ
คัดเลือกอยู่ แต่ยังมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS ในรอบอื่น ๆ เช่น รอบ ๑ และ ๒ หรือรอบ
สุดท้ายที่ไม่ต้องใช้ผลการทดสอบ O-NET ดังนั้น จึงอาจมีผู้เรียนบางส่วน ที่จาเป็นต้องมีผลการทดสอบ O-NET
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหาแนวทางปรับระบบ
การคัดเลือก TCAS ที่ไม่ต้องใช้ผลสอบ O-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป
๒) สถานศึกษาในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ ทาการสารวจและสอบถามความสมัครใจ
ในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยให้สถานศึกษาประสานกับผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อ
สอบถามความสมัครใจ
๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังต่อไปนี้

๘

๓.๑) แจ้งให้สานั กงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษา
และนักเรียนได้รับทราบเกี่ ยวกับการเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในปีการศึกษา
๒๕๖๓ เป็นต้นไป ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๓.๒) ยกเลิ ก ประกาศกระทรวง เรื่ อ ง การก าหนดให้ ใช้ ผ ลการทดสอบ O-NET เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๓.๓) ชี้ แ จงแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การกรอกผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลงในเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๓.๔) ปรับปรุงเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)ใหม่ โดยให้
ตัดในส่วนของ “ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ” ออก โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓.๕) ประกาศปรับแก้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ยกเลิกการนาผลการทดสอบ O-NET สาหรับใช้ใน
การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๓.๖) ปรั บ แก้ แ นวทางการเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยกเลิกการใช้ผลสอบ O-NET มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปิดห้องเรียน
พิเศษภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔
๓.๗) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในส่วนกาหนดใช้ผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความชัดเจน สามารถใช้ได้ทั้งโรงเรียนทั่ว ไปและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ให้ แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔
๓.๘) ประสานส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(สานักงาน ก.ค.ศ.) ให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีการในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ฯ ว๑๗/๒๕๕๒
๓.๙) เสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)ให้ปรับแก้กลุ่มเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรังปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ในส่วนของตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ใช้ผลการทดสอบของ
นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ เฉพาะในส่ ว นที่ ส มั ค รใจ ส่ ว นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้นักเรียนทุกคน ทั้งในการประเมินภาพรวมประเทศและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงแจ้ง
มาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ทราบโดยทั่วกัน

๙

3.2.3 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี CONNEXT ED บนระบบ
ฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการกลางโครงการสานอนาคตการศึกษา -CONNEXT ED ร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ดาเนินโครงการคอนเน็กซ์อีดี หรือ โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ชื่อเดิม)
โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (SMS:School Management System) ในการรวบรวม
ข้อมูลโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประมินคุณภาพ ของ
โรงเรียนอันจะนาไปสู่แนวทางในการวางแผนพัฒ นาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกาหนดให้โรงเรียนภายใต้
โครงการเข้ า บั น ทึ ก และอั พ เดทข้ อ มู ล ปี ก ารศึ ก ษาละ ๑ ครั้ ง และเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น งาน
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกลางโครงการสานอนาคตการศึ ก ษา -CONNEXT ED จึ ง ขอให้ โ รงเรี ย นภายใต้ โ ครงการ
ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกรอกข้อมูล ในแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน
ประจาการศึกษา ๒๕๖๓
การเข้าใช้งานระบบ โรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่ อบั นทึ กข้อมูล พื้ น ฐานสถานศึ กษา
(School info) และท าแบบประมิ น คุ ณ ภาพโรงเรี ย น (School grading) ได้ ที่ http://connected.org/login
โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบ
ฐานข้ อ มู ล และการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา School Management System ได้ ที่ http://gg.gg Manual
SMS.2563 หรือศึกษาวิธีการใช้ในระบบได้จากเอกสารดังแนบหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประสานงานได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, Line : @CONNEXT ED
โดยขอความกรุณา โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนบันทึกข้อมูล ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา ดังนี้
- ในส่วน School info บันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทั้ง ๑๐ หมวด ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม
ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ในส่ ว น School Grading ท าแบบประเมิ น คุ ณ ภาพโรงเรีย น ทั้ ง ๕ หมวด ระหว่ างวั น ที่
๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

3.2.4 สพฐ. แจ้งปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เริ่มจัดซื้อตั้งแต่วันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ร้านค้าส่งถึงโรงเรียน ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ด้ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การเลือกการใช้การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และให้สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียน
ทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ หรือภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเว็บไซต์ http://gg.gg/nw1uf

๑๐

๓.3 กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเป็น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ครั้งที่ 2)
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบุคคลากรภาครัฐ
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน 2 เดือน (มกราคม ถึง กุมภาพันธ์
2564) รวมเงิ น เลื่ อ นค่ า ตอบแทนของพนั ก งานราชการ จ านวน 3 เดื อ น (ตุ ล าคม ถึ ง ธั น วาคม 2563)
งบด าเนิ น งาน ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม จ านวน 2 เดื อ น (มกราคม
ถึง กุมภาพันธ์ 2564) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน 12 เดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม 2564)

๑๑

สพป.ลย.1 ได้ รั บ จั ด สรร จ านวน 47 อั ต รา งบบุ ค ลากร 2,083,800 บาท งบด าเนิ น งาน
95,300 บาท รายละเอียดแจ้งผ่านระบบ amss++ เรียบร้อยแล้ว
3.3.2 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.
รายการค่าเช่าบ้ าน งบดาเนิ น งาน ให้ กับ สพท. สาหรับเบิกจ่ายให้ ข้าราชการในสั งกัดที่มีสิท ธิ เบิกค่าเช่าบ้ าน
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 87,500 บาท
3.3.3 จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 งบเงิ น อุ ด หนุ น
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ) ภาคเรียนที่ 2/2563
สพฐ. ได้ อนุ มัติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุ ท ธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ภาคเรียนที่
2/2563 โดยใช้ข้อมูลผลการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจาพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่ สพท. รายงาน ซึ่งจัดสรรในอัตราคนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน ให้กับ
สพท. ที่มีสถานศึกษาดาเนินการจัดที่พักนอนประจาให้แก่นักเรียน รายละเอียดบัญชีจัดสรร สามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ http://plan.bopp-obec.info
สพป.ลย.1 มี ส ถานศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การจั ด ที่ พั ก นอนประจ าให้ แ ก่ นั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน
จานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านยาง จานวนนักเรียนประจาพักนอนที่มีอยู่จริง จานวน 9 คน รายละเอียด
แจ้งผ่านระบบ amss++ เรียบร้อยแล้ว
3.3.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจาปี พ.ศ. 2564
ของลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะส่วนที่สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง
ตามที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ทาให้ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน
ร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างทั้งปีของลู กจ้างชั่วคราวที่มีการจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมตัดยอดจานวนลูกจ้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกาหนดชาระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น
สพฐ. จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดาเนินงาน
จาก 2 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
2) กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายเงิน สมทบกองทุ น ทดแทนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มกราคม
ถึง ธันวาคม 2564 ) สาหรับลูกจ้างที่สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรค่าจ้างเท่านั้น
สพป.ลย.1 ได้รับ จั ดสรรในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุน ผู้ป ฏิบัติงานในสถานศึกษารวม
จัดสรรทั้งสิ้น 41,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีจัดสรร แจ้งผ่านระบบ amss++ เรียบร้อยแล้ว

๑๒

๓.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566
- งบลงทุน ไตรมาส 2 ทา PO ทุกรายการ (31 มี.ค.64)
- ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ออกเร่งรัดเป็นรายไตรมาส
- ถ้ามีปัญหาอุปสรรคให้รายงานทันที
3.4.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน
- ปีงบประมาณ 2563 ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรร งบประมาณงบลงทุน
รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ขอแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ แจ้งให้ผู้รับจ้างบริหารงานให้เป็นไป
ตามงวดงานในสัญญา และเมื่องานเสร็จสิ้นก็ให้ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินโดยด่วน
- ปีงบประมาณ 2564 ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรร งบประมาณงบลงทุน
รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ขอแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนเร่งรัดการดาเนินงานให้รวดเร็วทันตามกาหนดเวลา ถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุภาครัฐ ปี 2560 โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ
2564 ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ04136/167 ลงวันที่
15 มกราคม 2564
- หน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน
ให้เสร็จสิ้นทุกประการ ภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งบริหารสัญญา มิให้เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.เลย เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนและงบประจาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ครม.กาหนด
3.4.3 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ด้วย สพฐ.แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางดาเนินงานประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564
จึงขอแจ้งให้ทราบ
- ขอให้โรงเรียนส่งเบิกค่าอินเตอร์เน็ตของเดือน ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
โดยด่วน ขณะนี้ได้รับจัดสรรงวดใหม่มาแล้ว
- กรณีโรงเรียนที่ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมและมีวัสดุที่เกิดจากการรื้อ เช่น กระเบื้อง
สังกะสี ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ให้ดาเนินการขายทอดตลาดและนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๑๓

๓.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.5.1 ระบบรายงานข้อมูล ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 สพป.ลย.1
๑) ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เป็นทางการได้ทาง
เว็บไซต์http://covid19school.loei1.go.th
๒) โรงเรี ย นรายงานครบถ้ ว นทุ ก โรงเรีย นแล้ ว จ านวน 132 โรงเรียน = โรงเรีย น
ทั้ งหมด 145 โรงเรี ย น – จั ด การเรี ย นรวม 13 โรงเรีย น ทั้ งนี้ โรงเรี ย นสามารถแก้ ไขได้ จ าก LINK ที่ อ ยู่ ใน
http://covid19school.loei1.go.th

3.5.2 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนhttp://bigdata.loei1.go.th/tableNetwork.php?op=1.4

๑๔

๓.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564
ด้ ว ย คุ รุ ส ภา โดยคณะอนุ ก รรมการจั ด งานวัน ครู มี ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป็ น ประธาน
อนุกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจาปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน
อังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดงาน
วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จานวน 5 คณะ การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค มอบหน่วยงานจัดงานวันครูหารือ
ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของแต่ละพื้นที่
เพื่อพิจารณาว่าสามารถจัดงานวันครูได้หรือไม่ หรือจัดอย่างไร โดยให้ปฏิบัติตามความเห็นหรือมาตรการที่ ศบค.
ในแต่ละพื้นที่กาหนด
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เข้าร่วมประชุมเพื่ อ หารือการจัดงานวัน ครู ร่วมกัน อีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้ องประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอสรุปรายละเอียดมติทปี่ ระชุมให้ทราบ ดังนี้
๑) เพื่อขวัญและกาลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรในจังหวัดเลย ในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ของจังหวัดเลย /สพป.เลย เขต 1 เขต 2 เขต 3
สพม.19 และทุกหน่วยงานการศึกษา ให้เลื่อนการจัดงานวันครูออกไปโดยไม่มีกาหนด ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย จะเชิญประชุมอีกครั้งหากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
มีสถานการณ์ดีขึ้น
2) งบประมาณที่คุรุสภา สนับสนุนให้อาเภอละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากไม่มีการ
จัดกิจกรรมวันครู จะต้องส่งเงินคืนคุรุสภา คณะกรรมการมีมติไม่ส่งเงินคืนทั้งจังหวัด แต่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบที่
อยู่ในมาตรการที่ ศบค.ในแต่ละพื้นที่กาหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะกาหนดจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จะดีขึ้น
3) ผู้ ได้ รั บ รางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ “ครู ดี ศ รี เมื อ งเลย” ประจ าปี 2564 ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ประกาศผลการคัดเลือกฯ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อ – สกุล ก่อนจัดพิมพ์
เกียรติบัตร
4) ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ประธาน ได้กล่าวถึง ควรมีรางวัลเพิ่ม
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) เนื่องจากการข้อมูลในตัวชี้วัด ของการย้าย โอน ของบุคลากร 38 ค.(2)
ที่ผ่านมา ไม่มีเกียรติบัตรรางวัลแนบ คะแนนเป็นศูนย์ หากมีการเขียนย้าย โอน ไปต่างสังกัด จะทาให้ไม่มีคะแนน
ในข้อนี้
5) รางวัลพระพฤหัสบดี ประจาปี 2563 สานักงาน สกสค.จังหวัดเลย จะมอบเกียรติบัตร
และเงินรางวัลสาหรับผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสานักงาน สกสค.จังหวัดเลย
6) สาหรับงบประมาณในการจัดงานวันครู ของสานักงาน สกสค.จังหวัดเลย ซึ่งกาหนดให้เขต
พื้นที่การศึกษาละ 5,000 บาท นั้น ยังคงมีงบประมาณไว้ให้แต่ละเขตเหมือนเดิม โดยจะมอบให้เมื่อมีการกาหนดจัดงาน
7) ผอ.สกสค.จังหวัดเลย แจ้งประชาสัมพันธ์ การพักชาระหนี้ของธนาคารออมสิน ทุกสัญญา
ทุกกรณี โดยผู้ที่มีความประสงค์พักชาระหนี้ให้ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงาน สกสค.จังหวัดเลย ในวัน
จันทร์ทุกจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๑๕

๓.7 กลุ่มอานวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ สพฐ. ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดาเนินงานผ่าน
ระบบรายงายผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System)
แล้วนั้น
ผลการประเมิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้อันดับที่ 45 จาก 183
เขตพื้นที่ คะแนน 4.52510 ร้อยละ 90.50 ระดับผลการประเมิน ได้ระดับคุณภาพ
โดยกลุ่มอานวยการได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสถานศึกษา ได้รับ
ทราบผลทางระบบ AMSS++ แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดาเนินงานในปีต่อไป
3.7.2 เลื่อนกาหนดการตรวจสุขภาพประจาปีกับโรงพยาบาลเลย และ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ตามที่โรงพยาบาลเลย ได้จัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี ณ สถานประกอบการ ให้ แก่
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาในหน่ว ยงาน โดยจะให้บริการในวันที่ 13, 15, 27, 29 มกราคม และ วันที่
3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม เทพบุ ญ เติ ม สพป.เลย เขต 1 และของโรงพยาบาลทหารผ่ า นศึ ก
ซึ่งมีกาหนดการมาตรวจ ในวันที่ 8 มกราคม 2564 นั้น
ทั้ ง 2 โรงพยาบาลได้ แ จ้ ง เลื่ อ นก าหนดการตรวจสุ ข ภาพ ออกไปโดยยั ง ไม่ มี ก าหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
๓.๗.๓ ไดอารี่ สพฐ. ประจาปี 2564
ตามที่ สพฐ. ได้ดาเนิ นการจัดทาบันทึกไดอารี่ สพฐ. ประจาปี 2564 โดยให้ อ งค์การค้า
ของ สกสค. ดาเนินการจัดพิมพ์ และจาหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท ขณะนี้ไดอารี่ ได้มาถึงสานักงานเขตแล้ว
จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหารช่วยจาหน่ายบันทึกไดอารี่ดังกล่าว โรงเรียนละ 1 เล่ม โดยรับไดอารี่พร้อม
รวบรวมเงินส่งที่กลุ่มอานวยการภายในวันที่ ๒๘ มกราคม 2564
๓.8 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 25๖4
๓.9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
- แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
3.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
- แจ้งกาหนดการออกตรวจติดตาม ปีงบประมาณ 2564
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- การเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คาสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประณยา บุญลือ)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

