รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอ้ ำนวยการกลุ่มฯ และ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
director.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th

๒

รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๔ /๒๕6๓
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรอง
2. นายสายรุ่ง
3. นายยืนยง
4. นายอนุกูล
5. นางอมรา
6. นางปัทมา
7. นางสาวจานุรักษ์
8. นางสุชาดา
9. นายสถิตคุณ
10. นางประณยา
11. นางมยุรี
12. นางนิราพร
13. นายมณฑล
14. นายวรพล
15. นางจันทร์เพ็ญ
16. นายทวีศักดิ์
17. นางสาวกิ่งนภา
18. น.ส.จิรภิญญา
19. นางสาวอัญชลี
20. น.ส.ปาณิตา
21. นางพิมพ์พิชชา
22. นางพรนิภา
23. นางสาวกิ่งนภา
24. นางสมัย
25. นายสุวิจักขณ์
26. นางวารุณี
27. นายนราพงศ์
28. นายธงชัย
29. นายสุพจน์
30. นายสุเทศ

ปัญสังกา
ปลั่งกลาง
ปาลี
ศรีสมบัติ
จำรูญศิริ
สิมพลา
กลมรัตน์
กองสิงห์
บุญเรือน
บุญลือ
ปลั่งกลาง
โสดาวิชิต
พร้อมสันเทียะ
ราชพัฒน์
ปุญนุวงศ์
หารคำอุ้ย
สกุลตั้ง
ศรีเพียแก้ว
แก่นจันทร์
ไชยทองศรี
จิตรจันทร์
จำปานิล
สกุลตั้ง
ปริบาล
ชัยมงคล
ทีนา
อาษารินทร์
โกมลไสย
นาเลาห์
นาคะรังษี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการกลุม่ พัฒนาครูฯ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
(แทน)ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
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31. นายกฤตภาส
32. นายประวิทย์
33. นายมงคล
34. นายประสงค์
35. นายสุริยา
36. นางโสภาพร
37. นายไพฑูรย์
38. นายมานพ
39. นายถาวร
40. นายเดช
41. นายพัชวิชญ์
42. นายเกรียงศักดิ์
43. นายเล็ก
44. นายนิรุจน์
45. นายกันตภณ
46. นายสุบรรณ
47. นายสุรพล
48. นายพลไชย
49. นางศรัญญาภรณ์
50. นายถนอม
51. นายโยธิน
52. นายนิพนธ์
53. นายสุรชัย
54. นางสาวอรุณี
55. นายเหลาทอง
56. นายโกวิทย์
57. นายธงชัย
58. นายสมเชาว์
59. นายสุปชัย
60. นายกริชพรหม
61. นายสุชาติ
62. นางกัญญาณัฐ
63. นายสุเกียรติ
64. นายณฐกร
65. นายประสิทธิ์
66. นายไกรยุทธ
67. นายสวัสดิ์
68. นายสมัย
69. นายปรัชญ์

สายทองดี
น้อยบัวทอง
ชูทิพย์
สมอออน
หงส์เวียง
เสนีย์โสตร
จันทรา
น้อยบัวทอง
คำพีระ
ปาจรียานนท์
โฮงยากุล
โสมนาวัตร์
กันทะวงศ์
พักกระโทก
อินพิทักษ์
ธรรมกุล
เวียงทอง
พลเพชร
ศรีเหลา
กุลจนีย์
จันทร์สว่าง
แสนนางชน
แสนประสิทธิ์
ราชพัฒน์
ศรีวิเศษ
พรหมหาราช
เหง้าวิชัย
แก้ววงษา
วิริยะศรีสุวัฒนา
ประสาน
คำบุยา
สิมสวัสดิ์
สุจิมงคล
ผิวพันธมิตร
ศรียากุล
พัว้ สุข
ชานุชิต
วันนา
ทองวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไรใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านนาดินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
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70. นายกิติศักดิ์
71. นายวรรัตน์
72. นายประสิทธ์
73. นายวิฑูรย์
74. นางศิรลิ ักษณ์
75. นายพันธุ์เทพ
76. นายสนธยา
77. นางพีระวรรณ
78. นายนิคม
79. นางศิริลักษณ์
80. นายไพรัตน์
81. นายอดิศักดิ์
82. นายเชษฐา
83. นายสฤษติ์
84. นางสาวสุริณี
85. นายธนภณ
86. นางสุพรรณี
87. นายสุรชาติ
88. นายศุภวิทย์
89. นายวิโรจน์
90. นางปิยะวดี
91. นางพัชรียา
92. นายสะอ้าน
93. นายสมชาย
94. ส.ต.อ.สิทธิพงษ์
95. พลฯ สมัครนิยม
96. นายสุพล
97. นายนพรัตน์
98. นายนพรัตน์
99. นายภมร
100.นายแสงทอง
101.นางเธียรรัตน์
102.นายชาญชัย
103.นายประยงค์
104.นายเริงศักดิ์
105.นายณภัทร
106.นายสุนทร
107.นายนพดล
108.นายทองใบ

เสนานุช
บุตรธรรม
ศรียากุล
สุระอุดร
สุระอุดร
ใจคำ
พันชะโก
วรรณทองสุข
ศรีเหลา
สุระอุดร
ปรุงพณิชย์
มีบุญ
แสงรัตน์
กุลภา
วัฒนศรีทานัง
คำยิ่งเดชาภัทร
กุลภา
จันปัดถา
เวชสวัสดิ์
สมวัน
สุริฉาย
เชื้อไพบูลย์
เมืองกลาง
คำพิมพ์
สายจันทร์
ศรีสถาน
แก้ววงษา
ศรีจำนงค์
วิชาเครื่อง
สีลารักษ์
ธนะสูตร
ศรีริ
สิงห์สุวรรณ
วงษ์ดี
ปางชาติ
แก้วแจ่ม
ราชโยธา
เครือปละ
แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบโกบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

๕

109.นายอโศก
110.นายอดิเทพ
111.นายสัญจอห์น
112.นายเกรียงศักดิ์
113.นางสาวพรบุญญา
114.นายประวิทย์
115.นายภาคภูมิ
116.นายสุบัน
๑17.นายสมพร
118.นายอภิชาติ
๑19.นางศิรภิ รณ์
๑20.นายสหรัฐ
๑21.นายสุรศักดิ์
๑22.นายมาโนชญ์
๑23.นายทองอินทร์
๑24.นายณรงค์ชัย
125.นายวินัย
126.นายทศพล
๑27.นายนิคสัน
๑28.นางสาวเนติมา
๑29.นายกองสิน
๑30.นายธิติวัฒน์
๑31.นางเยาวเรศ
๑32.นายตระกูล
133.นายวิวัฒน์
๑34.นางสาวรุจิรดา
๑35.นายสมบัติ
๑36.นายโชคชัย
๑37.นายดาวเด่น
๑38.นายเผด็จ
๑39.ว่าที่ร.ต.เผด็จ
๑40.นางสาวปูรดิ าภ์
๑41.นายบุญมี
142.นายสมัคร
๑43.นางนิภาพรรณ
๑44.นายสมชาย
๑45.นายศิริ
๑46.นายวัฒนา
๑47.นายสมนึก

ใจทิพย์
ทาเชาว์
ราชมี
เขือ่ นแก้ว
อัญชุลี
ตันทอง
นอแสงศรี
ประทุมทอง
กตะศิลา
บุญงาม
เยาวพันธ์
เต็มวงษ์
กาษี
เขียนสีอ่อน
อุบลชัย
บุตรวัง
ศรีศุภฤกษ์
จันโทวาท
ทองทิพย์
เจนวรกุล
อ่อนวาด
สุวรรณศรี
ศรีราคำ
ธัญญารักษ์
ประสมทรัพย์
พรหมโคตร
ยศปัญญา
แร่นาค
เหลาผา
ผาหอมสุข
ขนุนใหญ่
อยู่วราโชติ
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
รติเดช
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
ดีสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
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๑48.นายศักดิ์ชาย
๑49.นายถาวร
๑50.นายพงศ์นภัทร
๑51.นางรัชดา
๑52.นายเจษฎาภร
๑53.นายพิสิฐศักดิ์
๑54.นางสุปราณี
๑55.นายดิลก
๑56.นายทัศดี
157.นางรัตนาภรณ์

ไร่ขาม
สืบผาง
บุญโสม
สืบผาง
สีดา
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
คำน้อย
แสนราษฎร์
พินิจนึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนัจรีภรณ์
2. นางณัชญานันท์
3. นายเกี่ยน
4. นางสมิหรา
5. จ.ส.ต.หญิงจิรภา
6. ด.ต.หญิงกิตติกา
7. ร.ต.อ.อาทิตย์

ทุมสงคราม
มังคละโยธิน
สุวรรณเกษี
สาริกา
สายตาตำ
ศรีโบราณ
บุญเทพ

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุจิน
2. นางณัชชา
3. นางสุภาลี
4. นางวรกัรญา
5. นายจักรกฤษ
6. นายบรรจงศักดิ์
7. นางสาวอัญฐิกา

มีชัย
อยู่สุขเสถียร
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
อาจแก้ว
ทองไชยะ
คูณแสง

ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลย.1
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ครู โรงเรียนบ้านคอนสา

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
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นายรอง ปั ญ สั งกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนิ นการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
พลิกวิกฤตโควิด ให้เป็นโอกาส สิ่งที่เราทำได้ ตอนนี้คือให้เด็กถือสมาร์ทโฟน การสื่อสารทางไกลกัน ไม่ให้
อยู่ด้วยกัน รักษาระยะห่างทางสังคม เรียนอยู่บ้าน ทำอย่างไร เตรียมความพร้อม 16 – 30 มิถุนายน 2563
เตรียมความพร้อมทำอย่างไร นโยบาย 60 ข้อ มีกำหนด ข้อ 8 กับ ข้อ 60 การใช้เว็บไซต์ e-office e-new
amss++ line โซเชีย ล ซึ่ง จะเชื่อมโยง การใช้ระบบการศึกษาทางไกล ICT มาแก้ปัญ หา เตรียมความพร้อม
ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยกระบวนการ ครู ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน
ว่าจะทำอย่างไร ในขั้นเตรียมการทุกอย่ าง ครูจะต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในการ
เรียนการสอน หากเกิดโควิด ไม่หาย หรือมาตรการต่างๆ ต้องมีการปรับวิธีการเรียนการสอน หากผู้ปกครอง
โรงเรียนใดที่ไม่มีสมาร์ ทโฟน โรงเรียนต้องดูแล เพราะตอนนี้มี TOT คาดว่าต้องมีคลื่น สามารถสื่อสารทาง ICT
ได้ ร วดเร็ ว ทุ ก โรงเรี ย นจะต้ อ งใช้ บ ริ ก าร สามารถไปใช้ ส มาร์ ท โฟน, สมาร์ท ที วี DLTV 13 ช่ อ ง หรือ DLIT
ที่ส ามารถจะสื่ อกัน ได้ในช่วงการเตรี ยมความพร้อมที่จะปรับกระบวนการทั้ งหลายของการจัดการเรียนรู้ ของ
โรงเรียน วางแผนร่วมกันก่อน สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ ปีที่แล้ว ผอ.สพป.ลย. ให้ทำ QR code สำนักงานก็ทำหากมี
รายละเอียดต้องมี QR code ทีม ICT ต้องเข้าไปช่วย วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 ครูทุกคนต้องทำ google
from จัดทำสื่อเป็ น ออนไลน์หรือออฟไลน์ ในท้ ายบทต้องทำ QR code ไปสู่แบบฝึกหัดเป็น ครูจะต้องสร้าง
ความเข้าใจให้เด็กและผู้ปกครอง ในส่วนของ google msst, google from, zoom หรือ google classroom
ครูและผู้ บ ริห ารต้องใช้โปรแกรมเป็ น ให้ นั กเรียนได้ เห็ นหน้ ากัน กับ ครู google miss สิ่ งเหล่ านี้ ขั้น ตอนการ
วางแผน เด็ก ป.6 ลงมาอาจจะมีปัญหาบ้าง เด็กโตคงไม่มีปัญหาแต่เด็กเล็ก ป.1 ทำอย่างไร การจัดการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย เป็นเรื่องมีปัญหามาก จะไม่มีปัญหามากหากครูจะสร้างสื่อโดยใช้ google msst ที่จะจัดกิจกรรมกับเด็ก
หรือใช้ DLTV ที่จะสื่อกับเด็ก หรือหากใช้ DLTV ไม่ได้ก็ต้องเรียกเด็กมาทำกิจกรรม การเตรียมการคือการปรับ
พื้นฐานให้เด็กนักเรียน เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะช้าไป ควรจะเริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม
2563 เหมือนเราเปิดเทอมธรรมดา ในการเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการ กตปน. จะออกนิเทศโดยเตรียม
ความพร้อมปูพื้นฐาน ออกแบบการจัดออนไลน์ /ออฟไลน์ ทำให้เชื่อมโยงกับบทเรียนออนไลน์ สำคัญ คือ การ
กำกับ การที่จะให้ครูทำสื่อการเรียนให้กับเด็ก ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนใหกับเด็ก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ครูต้องลงพื้นที่ไปสร้างความเข้า ใจมีใบความรู้ ส่งงานในต่างๆ ในระบบ ตารางกิจกรรมควรมีผู้ปกครอง
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งทำก่ อ นวั น ที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิ ถุ น ายน 2563 การตรวจสอบ ติ ด ตาม
มอบหมาย ศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มเครือข่าย 13 กลุ่ม ทีม ICT ผู้ประมวล ทีม ICT ต้องรายงานมีครูท่านใดที่ QR
code, google from ทำใบงานหน่วยการเรียนรู้ ม.ปลาย ไม่เป็น ทำหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็น หรือไม่มี
ความรู้ทำ google msst, zoom ไม่เป็น ฯลฯ ควรมีการสร้างความตระหนัก การทำงานของครูเพราะยังได้รับ
เงินเดือนรัฐบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ยังต้องทำงานอยู่ แต่การทำงานของครูแตกต่าง อาจจะทำงานที่
บ้ านหรือ โรงเรีย นที่ ท ำให้ เกิดบทเรีย นที่ ทำให้ เกิดสื่ อที่จะพั ฒ นาเด็ก การทำงานต้องทำทุ กวัน ทำบทเรียนทำ
แผนการเรียน ที่ร่วมกับเทคโนโลยีที่เป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ใครมีอะไรเด็กก็คิดช่วยกัน แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ให้ เป็ น ระบบออนไลน์ สื่ อ แบบนี้ หากจะสอน DL ครู ต้ อ งมี ใบงาน มี ก ารสร้ า ง QR code เพื่ อ ทำ
แบบทดสอบ แนวทาง from home มอบนายมณฑล พร้อมสันเทียะ กลุ่ม ICT สำรวจการใช้ google from,
google msst, Zoom และในกลุ่มนิเทศฯ โดยนางอมรา จำรูญศิริ ไปช่วยกำกับดูแลในเรื่องของแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย ไปคุยบริบทกลุ่มเครือข่ายไปออกแบบตาม
โรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่ ศึกษานิ เทศก์มีห น้าที่ติดตาม การสร้างความเข้าใจในส่วนของผู้ปกครองมีส่วน
สำคัญ มอบโรงเรียนสำรวจอุปกรณ์ การเข้าถึงการใช้สื่อการเรียนการสอน ครูควรมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ ผู้ปกครอง
ต้องอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วย ครูจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับ ดาวน์โหลดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถ

๘

ดาวน์โหลดได้ เตรียมเอกสาร แบบฝึกด้วย ในส่วนของครูและชุดการสอน ชุดการสอนมีในโซเชียลแล้วจะต้องมี
สื่อสารสอนที่เป็น เอกสารด้วย และสื่อสารผู้ ปกครองตารางการเรียน ออนไลน์ แต่ละวันมีการเช็ คชื่อในระบบ
ออนไลน์ และรับชม DL บ้าง มีกำกับติดตามนักเรียนไปพร้อมกัน สร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กร่วมกัน โดยผู้บริหาร
มี ห น้ า ที่ ก ำกั บ ติ ด ตามร่ ว มกั น “วิ ธี ท ำ” สำหรั บ เด็ ก อาจมี วิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามบริ บ ทของโรงเรี ย นนั้ น
วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เตรี ย มความพร้อ ม วั น ที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิ ถุ น ายน 2563 เป็ น การ
เตรียมการจริง การกำกับติดตามผ่านเครือข่าย โดยชี้แจงทาง สพป.ลย.1 โดย กลุ่ม ICT ร่วมกับ กลุ่มนิเทศฯ จะมี
วิธีการกำกับติดตาม ลงพื้นที่จริงหรืออาจจะติดตามทางระบบออนไลน์ ครูจะต้องดำเนินการ ดาวน์โหลด ศึกษา
งานล่วงหน้า จัดเตรียมแบบฝึกหัดชุดการสอน สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ให้มีการทบทวนบทเรียน สรุป
องค์ความรู้ ผู้ ป กครองและนักเรียนทางไหนก็ได้ ให้เกิดประสิ ทธิภ าพ ระยะที่ 3 เปิดภาคเรียนหากไม่ค ลี่คลาย
มาทดลอง ประเมินผล มีการปรับแก้ไปด้วย ตามบริบทจริง และจัดการเรียนทางไกลอย่างต่อเนื่องตามบริบทของ
สถานศึ ก ษา ลองคิ ด ระบบขึ้ น มา หากคลี่ ค ลายก็ มี ก ารไปเรี ย นตามปกติ วิ ธี ก ารเข้ า DL เปิ ด ผ่ า นที วี มอบ
รอง ผอ.สพป.ลย.1, กลุ่มนิเทศฯ, กลุ่ม ICT เขต และ ICT โรงเรียน ดำเนินการต่อไป
1.๒ การสมั ค รสอบผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นมี ส มั ค ร กศจ.เลย ประกาศ สพป. จำนวน 67 ราย
สพม. จำนวน 67 ราย การสอบเลื่อนไปไม่มีกำหนด
1.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เห็นชอบ กศจ.เลย
มีคำสั่งออกแล้วเรียบร้อย คงได้เงินเดือนพฤษภาคม 2563 ตกเบิก 2 เดือน
1.4 MOU มีเรื่องของ NT ที่พึ่งทราบผลการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ของนิเทศ
อนุกรรมการ กตปน. ทั้ง 4 ด้าน เรื่องความพร้อมในยุคโควิด ICT เรื่องสุขภาพจิตทางการศึกษา ซึ่งมีนโยบาย
ให้ทำให้ครบทุกโรงเรียน ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ บ้านน้ำใจเหลืออยู่ 5 หลัง เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
มาตรไตรมาส โรงเรียนใดเบิกจ่ายตามมาตรมาส 3 อันดับ เขต จะดูแลโรงเรียนสีขาว และ เรื่อง Zero Waste
School ซึ่งจะดูแลในรอบนี้
1.4 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เลย ได้ นายกมลศักดิ์ ธาตุทาศรี มาแทน สรรหา อกคศ.บุคคล
นายสงัด ยศเฮือง การสรรหา กตปน. ได้ นายศักดิช์ าย ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก การย้าย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 6 โรงเรียน ค้างอยู่ เดือน พฤษภาคม 2563 จะย้ายให้ได้ ตอนนี้โรงเรียน
ที่ว่างอยู่ บ้านหนองดอกบัว, บ้านแก้วเมธี ฯลฯ เราประกาศ 1 รอบ มีคนขอย้าย 2 ราย ให้ประกาศอีกรอบ ย้าย
พร้อมกัน 6 ราย
1.5 SAR ประชุมครั้งทีแ่ ล้วได้แจ้งประชุมส่งวันที่ 15 มีบางโรงเรียนไม่ส่งถ้ายังไม่ส่งให้รีบดำเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้ว ยฝ่า ยเลขานุ ก ารเสนอรายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา/สถานศึ ก ษา ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม ฯ
และศึ ก ษานิ เทศก์ ใ นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ ครั ้ง ที ่ ๓/๒๕๖ ๓
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ทีจ่ ัดส่ง ในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับรอง

๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
๑) พายุฤดูร้อน รอบนี้หนักสุดมอบให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจ ความมั่นคงของอาคารเรียน
หลายโรงเรียนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว หากเกิดเหตุให้รายงานเบื้องต้นโดยรายงานทันที
๒) สถานการณื โควิด ผู้ บ ริห ารและครู ต้ องปฏิ บั ติ ตามมาตรการควบคุ มโรคของจังหวัด เลย
ซึ่งในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 2,839 ราย เมื่อวานเพิ่ ม 13 ราย เท่านั้น เฉลี่ ยอายุ 20-29 ปี ของ
จังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ชี้แจงสถานการณ์ยังมีผู้ติดเชื้อจังหวัดเลย จำนวน 5 ราย
3) การเลื่อนเงินเดือน ครู จำนวน 1,304 ราย ซึ่ง กศจ.เลย ได้อนุมัติแล้วเรียบร้อย ซึ่งมีการ
แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนทางระบบ Line Notify
4) การจัดสรรอัตราว่าง ได้รับมาปี 63 ได้มาทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา และ
ตำแหน่งครู 4 อัตรา จัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราขาดแคลนครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน,
โรงเรียนบ้านวังยาว, โรงเรียนบ้านไผ่โทน และโรงเรียนบ้านตาดซ้อ การสรรหาเป็นไปตามระเบียบของ สพฐ. ต่อไป
5) การย้ ายผู้ บ ริห ารสถานศึกษา หลั กเกณฑ์เก่าทุกฉบับให้ ใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 ส่ ว นหลั ก เกณฑ์ ใหม่ ให้ ใช้ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 ที่ เปลี่ ย นแปลงคื อ 1. ต้ อ งดำรงตำแหน่ ง อยู่ ที่
สถานศึกษาเดิม ทำงานไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถย้ายกรณีปกติ หลักเกณฑ์ใหม่มีการย้ายอยู่ 3 ประเภท คือ
1. ย้ายประจำปี 2. ย้ายเพื่อประโยชน์ ทางราชการ กรณี 1 เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา กรณี 2 แก้ปัญหา
3. ย้ายกรณีพิเศษ รอบเดือนสิงหาคม ใช้เกณฑ์ใหม่
นายอนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
๑) ในช่วงสถานการณ์โควิด ต้องศึกษาหาความรู้ในระบบออนไลน์ และมีเกียรติบัตรด้วย ฝากให้
ครูและผูบ้ ริหาร เข้าไปทดสอบ บางแบบทดสอบ สามารถนำไปปรับ ว 21 ได้
๒) ทาง สพฐ. ได้แจ้งให้ข้าราชการครูทุกท่าน เข้าไปตอบแบบสำรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ตามลิงค์ http://gg.gg./i5138 ได้ส่งทางไลน์ ส่งภายในวันที่ 31 เมษายน 2563 ครูทุกคนต้องรู้การจัดการ
เรีย นการสอนแบบออนไลน์ ได้ เน้ น ย้ ำครู เข้าไปตอบแบบสอบถาม การจัดทำ google from ครูควรจะจัดทำ
เป็นแบบทดสอบออนไลน์ หากไม่เป็นเข้ามาศึกษาได้ที่กลุ่ม ICT ของ สพป.ลย.1
3) การพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล กสศ. โรงเรียนครูรักถิ่น ปีทีแล้วโครงการพัฒนาโรงเรียน
พื้นที่ห่างไกล เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนและคัดเลือกครู โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ปีละ 300 คน ที่จัดสรร
ให้ ปีที่แล้ว จังหวัดเลย มี 19 โรงเรียน 32 อัตรา สพป.ลย.1 มี จำนวน 2 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
2.โรงเรียนบ้านร่องไผ่ อำเภอท่าลี่ คัดเลือกนักเรียนที่ยากจนพิเศษ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโรงเรียนบ้าน
แก่งมี้ ซึ่งควบรวมไปแล้ ว โรงเรียนบ้ านใหม่ ซึ่งโครงการนี้ จะร่วมไปที่โรงเรียนบ้านใหม่ แจ้งท่านผู้บ ริห าร
ได้นำเรียนเตรียมความพร้อม (เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป)
4) แจ้งให้ผู้บริหารและคณะครูเข้าไปดูโรงเรียนและจัดเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนควรมีการจัด
ห้องเรียนให้มีความพร้อม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๑๐

๓.๒ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๒.1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในไตรมาสที่ 2
ตามที่ สพฐ. แจ้งมาตรการภาครัฐประจำปี 2563 ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายได้ทราบและถือปฏิบัติ
เพือ่ ให้เร่งรัดดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ผลการเบิกจ่ายของ สพป.ลย.1 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ( 1 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 )
เป้าหมายเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2563
เป้าหมายการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิก เป้าหมาย ผลเบิก เป้าหมาย ผลเบิก เป้าหมาย ผลเบิก
รายจ่ายประจำ
28
0
58
81.74
80
100
รายจ่ายลงทุน
8
68.19 40
41.64
65
100
ภาพรวม
23
59.28 54
77.98
77
100
งบดำเนินงาน รายจ่ายประจำปี - รายการเบิกคิดเป็นร้อยละ
- สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ
งบลงทุน รายจ่ายลงทุน
- รายการเบิกคิดเป็นร้อยละ
- สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ
ภาพรวมของการเบิกจ่าย
- รายการเบิกคิดเป็นร้อยละ
- สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ

81.74
23.74
41.64
1.64
77.98
23.98

3.๒.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่ สพป.ลย.1 ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบ
ดำเนินงาน / งบลงทุน และแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บางรายการไปแล้วนั้น
งบลงทุนของ ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการหาผู้ขาย / ผู้รับจ้าง และก่อหนี้ผูกพันทำสัญญา พร้อม
ส่งหลักฐานสำเนาสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง เพื่อจัดทำ PO ในระบบ GFMIS โดยเร็ว กรณีจัดทำโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
กรณีที่โรงเรียน ได้รับงบประมาณจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธี E-bidding ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
แผน และระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ให้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเคร่งครัด
๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 การขยายเวลาประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

๑๑

ด้ ว ย สพป.เลย เขต 1 ได้ ข ยายเวลาประกาศตำแหน่ งว่ างผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (เพิ่ ม เติ ม )
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึ กษาที่ว่างดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันเหตุการณ์
บ้านเมืองอยู่ระหว่าง พ.ร.ก.ฉุกเฉินโรคไวรัสโควิด 19
- ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นแบบคำร้องขอย้ายตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่
30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 ตำแหน่ง
1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว/เมืองเลย
2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าดีหมี/เชียงคาน
3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้วเมธี/นาด้วง
4) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด/ปากชม
3.3.2 การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รายงานส่งคืนอัตราว่างพนักงาน
ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และอัตราว่างผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต และตำแหน่งว่างครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างจากผู้ครองตำแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16) ปี พ.ศ.2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไว้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีสภาพขาดอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ไปแล้วนั้น
บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ คืนให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ พ 314519 โดยกำหนดเป็นตำแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะได้ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
2) ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
2.1 ตำแหน่งเลขที่ พ308080
2.2 ตำแหน่งเลขที่ พ308105
2.3 ตำแหน่งเลขที่ พ309736
2.4 ตำแหน่งเลขที่ พ309766
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา
ว่าง ตำแหน่งพนักงานราชการ ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ให้
สถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางการจัดสรรพนักงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด ดังนี้

๑๒

- จัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 120 คน และมีอัตรากำลังครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
- จัดสรรให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือขาดแคลนสาขาวิชาเอกจำเป็น
- จัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือขาดแคลนสาขา
วิชาเอก
จำเป็นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะได้ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่องการมอบอำนาจการ
ปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะใช้ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรได้
เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว และไม่มีข้อผู้พันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการ
หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนด
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ
โรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 จำนวน 79 อัตรา งบประมาณ 2,133,000 บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน
บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลให้ใช้บังคับแล้ว สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 )
3.4.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการ
ภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 จำนวน
36 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,020,600 บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 นั้น สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการ
ภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน 2
กิจกรรม ดังนี้

๑๓

1) กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ โดยจัดสรรให้ สพป.ลย 1
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)
3.4.3 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ
โรงเรียน ครั้งที่ 3 ได้รับจัดสรร จำนวน 2,882,250 บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
(กุมภาพันธ์ 2563) นั้น บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลให้ใช้
บังคับแล้ว สพฐ. จั ดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ โครงการขับเคลื่อนการพั ฒ นาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลั กคืนครูให้
นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่
3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563)
3.4.4 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เสนอเรื่องถึงสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอขอตั้งงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ให้กังโรงเรียนในสังกัดทีม่ ีความขาดแคลน นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตาม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมย่อยโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงลิถิ่นทุรกันดารและผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการการจัด
การศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารให้กับโรงเรียนในสังกัด ราย
ละเอียการจัดสรรและรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
๓.๕ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.5.1 ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับภาค และตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ จำนวน ๓ ราย คือ
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ชนะเลิศ
เหรียญทอง นายวีระเดช มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่
๑ เหรียญทอง นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
- ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
บั ด นี้ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ แ จ้งให้ ผู้ เข้า ประกวดระดั บ ชาติ ที่
ประสงค์จะปรับปรุงเล่มเอกสารใหม่ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน และนำส่งเอกสารที่ปรับปรุงให้ระดับภาค (
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สพป.ศรีสะเกษ) ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งไปประกวดระดับชาติ ต่อไป สพป.ลย.๑ ได้แจ้งให้ผู้เข้า
ประกวดระดับชาติทั้ง ๓ ราย ปรับปรุงเอกสารผลงาน และจัดส่งระดับภาคเรียบร้อยแล้ว
3.5.2 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ด้วยได้รับ แจ้งจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.ว่า ตามที่ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนได้กำหนด
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย สำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรมาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะไว้ตามเอกสารที่แนบ สรุปได้ ดังนี้
แบ่งกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่ม Management (M) คือ ข้าราชการประเภทอำนวยการ สายบริหารการศึกษา
และสายบริหารสถานศึกษา
2) กลุ่ม Academic (A) คือ ผู้อำนวยการกลุ่ม สายงานวิชาการศึกษา สายงานนิเทศ
การศึกษา
3) กลุ่ม Service (S) คือ สายงานการสอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.
(2) (ยกเว้นสายวิชาการศึกษาและสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์)
4) กลุ่ม Technologist (T) คือ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา
ทิศทางการดำเนินงาน ภายในปี 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ
และศักยภาพที่ เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐดิจิทัล ดังนี้
1) ระยะเริ่มต้น ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลภายในส่วนระดับกระทรวง เปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการ
2) ระยะกำลังพัฒนา ให้หน่วยงานมีการทำงานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการ ดำเนินงานใหม่ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
3) ระยะพัฒนาแล้ว ให้การทำงานระหว่างภาครัฐเชื่อมโยงและบูรณาการเหมือนเป็น
องค์กรเดียวกัน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
ประเด็นการพัฒนา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มในข้อ 1 มีพื้นฐาน
การพัฒนา ดังนี้
1) มิติการเรียนรู้ คือ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นใน 9 ด้าน คือ
1.1) การใช้งานคอมพิวเตอร์
1.2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต
1.3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 1.4) การใช้โปรแกรมประมวลค่า
1.5) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 1.6) การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
1.7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 1.8) การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
1.9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2) มิติการเรียนรู้ การเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
รูปแบบการฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สูตร 70 : 20 : 10 คือ
1) 70 หมายถึง การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วย
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วิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ฯ
2) 20 หมายถึง การเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ
การฝึกงาน ฯ
3) 10 หมายถึง การเรียนรู้จากการฝึกอบรม ในรูปแบบที่หลากหลาย และเน้นการฝึก
ปฏิบัติมากกว่าการ บรรยาย ให้ลดการบรรยายและเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรม ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดเตรียมงบประมาณ สร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบ
ดิจิทลั จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2) วางแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
3) กำกับ ติดตาม ผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และรายงาน ก.ค.ศ.เพื่อทราบ
๓.๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จำรูญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษา ได้ ด ำเนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
บัดนีส้ ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบ
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีผลการทดสอบดังนี้
ผลการทดสอบ(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้จาก QR CODE
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๓.๗ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
ขอให้สั่งการและกำชับมิให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แชร์ข่าวปลอม หรือ
เฟคนิวส์
ด้ว ยเมื่ อวัน ที่ 25 มีน าคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุท ธ์ จันทร์โอชา) โดยความ
เห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตามพระราช
กำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – วันที่ 30 เมษายน
2563 กอปรกับ จังหวั ดเลย มีคำสั่งที่ 869/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บ ริห าร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อ 6 การ
เสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้การแพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อันไม่เป็นความจริ งและอาจทำให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อันทำให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยในระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา จนถึง
ขณะนี้ มีการส่งต่อข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ กันอย่างแพร่หลายทางสื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค (แฟนเพจ) เฟซบุ๊ค
ส่วนตัว ไลน์กลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งต่อข่าวปลอม หรือเฟคนิวส์ ปรากฏว่าบุคคลส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ห น่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบั นการศึกษา เป็ นต้น ซึ่งเข้าข่ายความผิ ดที่สามารถให้ดำเนินคดี
ตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ พระราชกำหนดการ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
จังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จึงขอให้หัวหน้าส่ วนราชการสั่ง
การ และกำชับมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการแชร์ข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ ทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ โดยขอให้กำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว โดย
เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัย หรือระเบียบกฎหมาย ตามควรแต่กรณี
ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีหนังสือราชการที่
ศธ 04136/1141 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบและดำเนินการแล้ว
๓.๘ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 สำหรั บ การจั ด ซื้ อ จัด จ้า งเช่ า ใช้ สัญ ญาณอิน เทอร์ เน็ ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563) ที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพท. จำนวน
19 เขต (แบ่ งตามกลุ่ มพื้ น ที่การบริการการศึกษาขั้น พื้น ฐานประจำเขตตรวจราชการ) เป็น ผู้ แทนในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต นั้น
ความคืบหน้าขณะนี้ทาง สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้พิจารณาเปิดซองสอบราคาแล้วมี 2 ค่ายใหญ่
คือ TRUE กับ TOT รอประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการเช่าใช้สัญญาณอิน เทอร์เน็ต โดยโรงเรียนและเขต
พื้นที่การศึกษา เตรียมศึกษาขั้นตอนการตรวจรับ ต่อไป
3.8.2 การจัดทำข้อมูล Big Data ตามโปแกรมของส่วนกลาง เช่น
- โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
- โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS)

๑๘

-

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
โปรแกรมบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS
โปรแกรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร PAC (สำหรับ สพท.)
โปรแกรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร PSC (สำหรับ โรงเรียน)
ศูน ย์กลางข้อมู ลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (Education
Data Center : EDC)

มี ก ารเลื่ อ นกำหนดการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ออกไปตามแผนการจั ด การศึ ก ษาภาคเรี ย นที่ 1/2563 ขอให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับสถานศึกษา และจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือราชการอีกครั้ง

3.8.3 ในส่วนของ Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทาง
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเร่งจัดทำโดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่
ในความรับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมของ สพท. ในการนำไปใช้ใน
การให้บริการข้อมูลภาครัฐ ต่อไปตัวอย่างขณะนี้ http://bigdata.loei1.go.th

๑๙

3.8.4 เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกล พอแยกออกเป็นรูปแบบได้ ดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
- การใช้ห้องเรียนออนไลน์ Class Rooms
3.8.5 รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
- LINE ความสามารถ สื่อสารด้วยข้อความ, Video Call, Video Conference
- Google for Education ใช้ Meet สื่อสาร Video Conference, การนำเสนอ,
การแชร์งานร่วมกันทั้ง DOCs, Sheet, Slide ฯลฯ
- Microsoft 365 Teems ความสามารถ สื่ อ สาร Video Conference, การ
นำเสนอ, ทำงานรวมกั น ผ่ านหน้ า Dashboard การแชร์งานร่ว มกั น ทั้ ง MS-Word, MS-excel, Power Point
ฯลฯ
- TRUE VIRTUAL WORLD แพลตฟอร์ม ที่พร้อมให้ ทุก คนทำงานที่บ้าน (VWORK)
เรี ย นที่ บ้ า น (VLEARN) และใช้ ชี วิ ต คุ ณ ภ าพ (VLIVE) อย่ า งไร้ ขี ด จำกั ด สมั ค รใช้ ง านฟรี * ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://www.truevirtualworld.com/
๓.๙ กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสถิตคุณ บุญเรือน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่ กฎหมายและคดี แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.9.1 การเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัย
ด้ ว ย สนง. ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.10/74 ลว. 4 มิ .ย.2563 มี ห นั ง สื อ ถึ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าการดำเนินการทางวินัยของต้นสังกัดบางแห่งไม่ดำเนินการตามขั้นตอน
วิธีการและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้เกิดความเสียหายแต่ทางราชการ จึงให้ส ถานศึกษา
ดำเนินการเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัยให้เคร่งครัดด้วย
3.9.2 การกำชับการบริหารการศึกษา
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ 04285/ ว 1055 ลว
1 เมษายน 2563 แจ้งว่าตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเป็นการระมัดระวังในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในเชิงการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาครู ให้พึงระมัดระวังและชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครู โดยให้รับ
ฟังข้อสั่งการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
3.9.3 ตามที่ในช่วงเดือนนี่เกิดเหตุพายุฤดูร้อน
ทำให้โรงเรียนบางแห่งได้รับความเสี ยหาย จึงขอเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2864/2547 เรื่องมอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด ลว 16 กันยายน 2547 และรายงานผลให้ สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ทราบ เพื่อจะได้
รายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกรณี
ต้นไม้ของโรงเรียนหักโค่นให้รายงานมาที่ สนง.เขตพื้นที่ฯตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 63/2546 ลว 10 กรกฎาคม 2546 และแจ้งธนารักษ์ในเรื่องขอตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุและการขอ
นำไปใช้ประโยชน์ และในส่วนที่เกี่ยวกับป่า ไม้ก็ขอให้พิจารณาประเภทของต้นไม้ และแจ้งขออนุญาตเคลื่อนย้าย
และการแปรรูปตลอดจนการดำเนินการอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญและเคยมีคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.307/2562 วางหลักไว้ว่าการที่ต้นไม้โค่นล้มทับทรัพย์สินประชาชนเสียหายไม่ ถือเป็น

๒๐

เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 8 แห่งแห่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ เหตุ เพราะสามารถวางแผนการตัดแต่ง
กิ่ง การพิจารณาสถานที่ปลูกและลักษณะต้นไม้ ตลอดจนการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามสมควรหรือเอาใจใส่
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้อันพึงสามารถคาดหมายได้ในภาวะเช่นนั้นก็ย่อมไม่เกิดขึ้น กรณีดังกล่าว
จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้อื่นตามมาตรา 420 ประกอบมาตรา 434 แห่งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายสุจิน มีชัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
5.1 อย่าประมาท ยังมีข้าราชการบางท่านบ้านอยู่ต่างจังหวัด ตามระเบียบต้องขออนุญาตออกต่างจังหวัด
5.2 ระบบ ICT ยังมีปัญหา ซึ่งโรงเรียนบางโรงยังไม่จัดครูเข้าสอน ให้ดำเนินการก่อนถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2563 ต้องจัดให้เรียบร้อยเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ครู ผู้บริหารต้องเข้าใจกันเรื่องพื้นฐานคนไม่
พร้อม แนะนำส่วนหนึ่งให้คิดแก้ปัญหาช่วยกัน
5.3 เอาใจใส่บุคลากรในโรงเรียน เรื่องเวร ยาม การเปลี่ยนหลังคา กรณีซ่อมแซม เปลี่ยนเป็นการ
ซ่อมแซมหลังคาแบบอลูซิงค์ ซึ่งผิดขั้นตอนผิดระเบียบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คำสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

