รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอ้ ำนวยการกลุ่มฯ และ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ มีนาคม 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 3 /๒๕6๓
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรอง
2. นายสายรุ่ง
3. นายยืนยง
4. นายอนุกูล
5. นางอมรา
6. นางปัทมา
7. นายศุภกร
8. นายธันย์พงศ์
9. นางประณยา
10. นางมยุรี
11. นางสุชาดา
12. นางนิราพร
13. นายมณฑล
14. นางจันทร์เพ็ญ
15. นางสาวอัญชลี
16. น.ส.ปาณิตา
17. นางสาวกิ่งนภา
18. นางพิมพ์พิชชา
19. นางพรนิภา
20. นางสาวกิ่งนภา
21. นางสมัย
22. นางนัจรีภรณ์
23. นายสุวิจักขณ์
24. นางวารุณี
25. นางณัชญานันท์
26. นายนราพงศ์
27. นายสุพจน์
28. นายสุเทศ
29. นายกฤตภาส
30. นายประวิทย์

ปัญสังกา
ปลั่งกลาง
ปาลี
ศรีสมบัติ
จำรูญศิริ
สิมพลา
พันธุ์เสนา
งอยปัดพันธ์
บุญลือ
ปลั่งกลาง
กองสิงห์
โสดาวิชิต
พร้อมสันเทียะ
ปุญนุวงศ์
แก่นจันทร์
ไชยทองศรี
สกุลตั้ง
จิตรจันทร์
จำปานิล
สกุลตั้ง
ปริบาล
ทุมสงคราม
ชัยมงคล
ทีนา
มังคละโยธิน
อาษารินทร์
นาเลาห์
นาคะรังษี
สายทองดี
น้อยบัวทอง

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

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

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

บุตรธรรม
สุระอุดร
สุระอุดร
ใจคำ
พันชะโก
วรรณทองสุข
ศรีเหลา
สุระอุดร
ปรุงพณิชย์
มีบุญ
แสงรัตน์
ผิวพันธมิตร
วัฒนศรีทานัง
คำยิ่งเดชาภัทร
สุขเสริม
จันปัดถา
เวชสวัสดิ์
สมวัน
สุริฉาย
เชื้อไพบูลย์
เมืองกลาง
คำพิมพ์
ศรีบุรินทร์
ศรีสถาน
แก้ววงษา
ศรีจำนงค์
วิชาเครื่อง
สีลารักษ์
ธนะสูตร
ศรีริ
วงษ์ดี
ปางชาติ
แก้วแจ่ม
ราชโยธา
เครือปละ
แก้วกัลยา
ใจทิพย์
ทาเชาว์
ราชมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้
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109.นายเกรียงศักดิ์
110.นางสาวพรบุญญา
111.นายประวิทย์
112.นายภาคภูมิ
113.นายสุบัน
๑14.นายสมพร
๑15.นางศิรภิ รณ์
๑16.นายสหรัฐ
๑17.นายสุรศักดิ์
๑18.นางวัลลภา
๑19.นายมาโนชญ์
๑20.นายทองอินทร์
121.นางสมิหรา
๑22.นายณรงค์ชัย
๑23.นายนิคสัน
๑24.นางสาวเนติมา
๑25.นายกองสิน
๑26.นายธิติวัฒน์
๑27.นางเยาวเรศ
๑28.นายตระกูล
๑29.นางสาวรุจิรดา
๑30.นายสมบัติ
๑31.นายโชคชัย
๑32.นายดาวเด่น
๑33.นายเผด็จ
๑34.ว่าที่ร.ต.เผด็จ
๑35.นางสาวปูรดิ าภ์
๑36.นายบุญมี
137.นายสมัคร
๑38.นางนิภาพรรณ
๑39.นายสมชาย
๑40.นายศิริ
๑41.นายวัฒนา
๑42.นายสมชาย
๑43.นายสมนึก
๑44.นายศักดิ์ชาย
๑45.นายถาวร
๑46.นายพงศ์นภัทร
๑47.นางรัชดา

เขือ่ นแก้ว
อัญชุลี
ตันทอง
นอแสงศรี
ประทุมทอง
กตะศิลา
เยาวพันธ์
เต็มวงษ์
กาษี
เคนดา
เขียนสีอ่อน
อุบลชัย
สาริกา
บุตรวัง
ทองทิพย์
เจนวรกุล
อ่อนวาด
สุวรรณศรี
ศรีราคำ
ธัญญารักษ์
พรหมโคตร
ยศปัญญา
แร่นาค
เหลาผา
ผาหอมสุข
ขนุนใหญ่
อยู่วราโชติ
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
รติเดช
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
รติเดช
ดีสุข
ไร่ขาม
สืบผาง
บุญโสม
สืบผาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม

๖

๑48.น.ส.ชฎาพร
๑49.นายเจษฎาภร
๑50.นายพิสิฐศักดิ์
๑51.นางสุปราณี
152.นายเกี่ยน
๑53.นายอนันต์
๑54.นายทัศดี
155.จ.ส.ต.หญิงจิรภา

ยืนยงกิตติชัย
สีดา
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
สุวรรณเกษี
บุดดา
แสนราษฎร์
สายตาตำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายทวีศักดิ์
๒. นายธงชัย
๓. น.ส.จิรภิญญา
๔. นายสถิตคุณ
๕. นายวิวัฒน์
๖. นายวินัย
๗. นางรัตนาภรณ์
๘. ด.ต.หญิงกิตติกา
๙. ร.ต.อ.อาทิตย์

หารคำอุ้ย
โกมลไสย
ศรีเพียแก้ว
บุญเรือน
ประสมทรัพย์
ศรีศุภฤกษ์
พินิจนึก
ศรีโบราณ
บุญเทพ

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัชชา
2. นางประไพ
3. นางนิธิมา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสุภาลี
6. นางวรกัรญา
7. นายจักรกฤษ
8. นายบรรจงศักดิ์
9. นางกุลธิดา
10. นางสาวพิมพ์ลภัส

อยู่สุขเสถียร
บุตรเรือง
กองลาแซ
แสงสว่าง
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
อาจแก้ว
ทองไชยะ
ศรีโกเมนทร์
ปานแปง

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชำนาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

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

๗

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรอง ปั ญ สั งกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ แจ้งกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มลงลายมือชื่อทุกกลุ่มและส่งเอกสารลายมือชื่อมายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ กลุ่ ม อำนวยการและช่ ว งท้ ายการประชุ ม ฯ จะมี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเรื่องบริหารจัดการโรงเรียนและเรื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.๒ covid 19 มีหนังสือแจ้ง ประกาศของสำนักงานจังหวัดเลย ได้มีหนังสือแจ้งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในคำสั่งจังหวัดเลย คณะกรรมการสนับสนุน มีหน้าที่
สนั บสนุนและอำนวยความสะดวก ท่านผู้ว่าฯ ได้มอบนโยบาย ป้องกันก่อนรักษาและเฝ้าระวัง โดยตรวจสอบ
สถานะผู้ตดิ เชื้อ covid 19 ทางลิงค์ที่ได้แชร์
ภารกิจที่ ๑ ให้ร่วมมือกันทุกคนค้นหาแหล่งแพร่เชื้ออยู่ตรงไหนให้เราได้ทราบและหลีกเลี่ยง
ภารกิจที่ 2 ช่วยกันกักกัน บ้านปากภูเป็นสถานที่กักกันหรือปิดและห้ามสัญจรเข้าไปในจุดนั้น
ภารกิจที่ 3 การรักษา ภายในจังหวัดเลย มีจำนวนผู้ติดเชื้อ covid 19 จำนวน 1 ราย ที่ทำการรักษา
ช่วงนี้ยังควบคุมไม่ได้คือคนขายลอตเตอรี่ ซึ่งทุกหน่วยราชการได้วางระบบราชการหลีหนีเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ
ใหม่ล ง สพป.ลย.1 ได้มีมาตรการ และกำหนดจุดสแกนโดยใช้เครื่องสแกน วันที่ 27 มีนาคม 2563 เริ่มใช้
และมี จุ ด ล้ า งมื อ โดยมี ท างเข้ า ทางเดี ย วและมี บั ญ ชี ค วบคุ ม รายชื่ อ ผู้ เข้ า ออกตามแบบฟอร์ ม ที่ ได้ ก ำหนด
ประกอบด้วย รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ละทีอ่ ยู่ของผู้มาติดต่อราชการใน สพป.ลย.1 และให้มีมาตรการสวมหน้ากาก
อนามัย ด้ ว ยทุ ก ครั้ งที่ มาติ ดต่ อ ราชการ ในส่ ว นนี้ ร่ว มมื อ กับ สกสค.เลย และในหน่ ว ยงานมี การฉี ด พ้ น ฆ่ าเชื้ อ
และกำหนดระยะห่างของเจ้าหน้าที่ในการนั่งทำงาน ระยะห่าง 1 เมตร และมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
และ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน มาตรฐานทื่ สพป.ลย.1 ได้ดำเนินการ ซึ่ง ทาง สพป.ลย.1 มีมาตรการให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินสมาชิก จำนวน 50 คน ต่อ 1 วัน เพื่อลดอัตราการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว มีการจัดตั้งเวรสำหรับมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ ผอ.กลุ่ม รอง ผอ.เขต ให้มาทุกวัน
๑.๓ เฝ้ าระวังอุบั ติภั ย ที่เกิดขึ้น ในสถานศึ ก ษาให้ จัด เวรยามและเป็ นไปตามระเบี ยบกฎหมาย พรบ.
เรื่อ งรั ก ษาความปลอดภั ย ในการเฝ้ าระวัง จัด ตั้ งเวรยาม สำหรับ ช่ว งวัน หยุ ด ตอนกลางวัน ตั้ ง จัดสุ ภ าพสตรี
เวรกลางคืนให้จัดสุภาพบุรุษ และเฝ้าระวังอย่ าให้บกพร่อง กำหนดให้ มีบันทึกเวร และมีผู้ตรวจเวร หากละเลย
จะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ ให้จัดตั้งเวรยามให้ถูกต้องและตรวจตามหน้าที่ของทางราชการ
๑.4 เฝ้าระวังการปิดภาคเรียน และสวัสดิภาพของนักเรียน ควรมีการติดตามอย่าให้ข าด ถึงแม้จะเป็น
ช่ ว งเวลาปิ ด ภาคเรี ย นก็ ต าม มอบรองอนุ กู ล ศรี ส มบั ติ ติ ด ตาม สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ บ้ า นพั ง มี 2 หลั ง คื อ
บ้านปางคอมและบ้านขอนแก่นหนองบอน โดยมอบท่านอนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.ลย.1 และ นางสุชาดา
กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าไปตรวจสอบ
๑.5 ผู้ ป ระเมิ น ผลการเรี ย นปลายปี ในกรณี ที่ เวลาเรีย นไม่ ค รบ โดยมี ห นั งสื อ สั ง่ก ารให้ ด ำเนิ น การ
แก้ปัญหา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องยึด สพฐ. ซึ่งทาง ผอ.สพป.ลย.1 ได้ประกาศสั่งปิดวันที่
13 มีนาคม 2563 และประกาศสอบให้ครบ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2563 วิธีการแก้ปัญหาคือ ให้สถานศึกษา
จัด การเรีย นผ่ านระบบออนไลน์ เพื่อให้ นั กเรียนได้จบปีการศึกษา หากสงสั ยประการใดสอบถามกลุ่ มนิ เทศฯ
สำหรับการขีดเส้นแดง ผอ.สพป.ลย.1 ได้สั่งก่อน สพฐ. 2 วัน และ สพฐ. จึงมีหนังสือสั่งการมา วันที่ 18 มีนาคม 2563
1.6 ความดีความชอบครั้งที่ 1/2563 ผู้บริหารบางท่านในโรงเรียนมีเม็ดเงินน้อย หากประเมินให้ครู
บรรจุ 3 เดือน 15 วัน ให้ดีเด่น ไม่ได้เพราะข้อมูลต้องเชื่อมโยงกับครูเดิมในโรงเรียน เป็นเหตุต้องประเมินครูบรรจุ
ใหม่ให้คะแนนในระดับดีมาก เรื่องนี้ได้สั่งการทางวาจาทางกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณี ครูผู้ช่วยจำนวน 58
ท่าน บรรจุ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ให้นับเวลาราชการได้ 3 เดือน 15 วัน และคะแนนประเมินดีเด่นให้หมด

๘

ชี้แจงครูรุ่นพี่ เพื่อ สพป.ลย.1 จะได้ 2.00 ถ้าไม่ได้ดีเด่น จะไม่ได้เงินสักบาท นอกนั้นปกติ ความดีความชอบ
ผู้บริหารกลุ่มคุณภาพการศึกษาที่มีปัญหามากที่สุดคือกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม ภายในการกำกับติดตาม
ท่ า นรองอนุ กู ล ศรี ส มบั ติ ท่ านไปประเมิ น เพิ่ ม ให้ ค นละ 2 จุ ด ยกเว้น คนอยู่ ในสมุ ด และมี ค วามดี ที่ จ ะให้
ส่วนกลุ่มคุณภาพการศึกษาอื่นบางโรงเรียนมีครูทางอำเภอปากชม ครูได้ 2.1, 2.2, 2.3 ก็มีการดูแล บางท่าน
ทีเ่ งินเดือนเต็มขั้นก็จะให้เป็นแบบเปอร์เซ็น
1.7 การสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ ว 16 มีการเลื่อนแบบ
ไม่มีกำหนด อะไรที่จัดกิจกรรม เกิน 50 คน โดยมอบอำนาจจากรัฐมนตรีฯ มอบอำนาจให้ขออนุญาตท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลยเป็นผู้อนุมัติ
1.8 นโยบายเรียน 15 ปี หนังสือเรียน มอบศึกษานิเทศก์ ดำเนินการติดตาม หนังสือเรียน ให้ซื้อครบทุก
กลุ่มสาระ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากเงินมาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 หากมี
เหตุจำเป็นให้แจ้ง ผอ.สพป.ลย.1 ทราบ สำหรับบางโรงเรียนไม่ซื้อตามที่ สพป.ลย.1 ให้หาวิธีตรวจสอบ นโยบาย
เรียนฟรีให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไปพลางก่อน เพราะงบใหม่ยังไม่ออก
ทำให้ เราดำเนินการอะไรไม่ได้ ตอนนี้งบ 2563 กำลังทยอยโอน
1.9 โครงการอาหารกลางวัน ขึ้นอยู่ที่ อบท. นมให้ดำเนินการครบ 20 วัน
1.10 รายงาน SAR ประจำปี ให้ เขี ยนรายงาน ภายใน 31 มี น าคม 2563 เมื่อ สิ้ น สุ ด ปี การศึ ก ษา
ให้ สถานศึกษาส่ ง 5 หน้ า 1 ชุด ปี นี้ นางสาวปาณิ ตา ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ แจ้งกำหนดส่ งภายในวันที่
31 มีนาคม 2563 ให้ส่ง ไม่เกินภายวันที่ 15 เมษายน 2563 ช้าสุด โดยให้เขียนแบบแนวใหม่ SAR
1.11 SAR 1 คือ การเขียนรายงานใบเดียวก็ปฏิบัติทุก 6 เดือนอยูแ่ ล้ว
1.12 จะมีการจัดการประชุมผู้บริหารฯ ภายในเดือน เมษายน 2563 นี้ เพราะมีเรื่องสำคัญ
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 ่ ๒/๒๕๖ ๓
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่ง ในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
๑) เวลา 14.00 น. วันนี้ นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ เรื่องโรคระบาด covid 19 พวกเราให้
ติดตาม ท่านที่มาติดต่องานราชการ เนื่องจากความไม่สะดวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๙

ของเราใกล้แหล่งระบาดโรค covid 19 ซึ่งจังหวัดเลย กำหนดให้ หมู่ 3 ตำบลเมือง เป็นแหล่งโรคระบาด ดังนั้น
หากเข้ามาติดต่องานใน สพป.ลย.1 จะมีการวัดไข้ ถ้าต่ำกว่า 37.5 ไม่เป็นไร หากเกินให้พบหมอด่วน ขออภัยใน
ความไม่สะดวก
๒) สพป.ลย.1 ได้ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว ๒.โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ๓.โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด และ ๔.โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถเขียนย้ายได้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้แจ้งทาง amss++ เรียบร้อยแล้ว
๓) การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ข้ า ราชการครู เรี ย บร้ อ ย
ศึกษาธิการจังหวัดได้ลงหนังสือคำสั่งย้าย วันที่ 13 มีนาคม 2563 รับย้าย ต่างเขต มา 14 ราย บางโรงเรียน
เดินทางมาแล้ว บางโรงเรียนกำลังเดินทางมา ให้ครบ 15 วัน ภายในวันที่ 28 มี นาคม 2563 รอรับครูใหม่
สำหรับครู สพป.ลย.1 ย้ายไป สพป.ลย.2 จำนวน 1 ราย ครูที่ได้รับย้ายมี โรงเรียนบ้านอุมุง, โรงเรียนบ้านวังยาว
, โรงเรีย นบ้ านกลาง, โรงเรียนบ้ านห้ วยซวกคกเลาใต้, โรงเรียนบ้านภิรมย์ภักดี ฯ, โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด,
โรงเรี ย นบ้ า นขอนแก่ น , โรงเรี ย นบ้ า นชมน้ อ ย, โรงเรี ย นบ้ า นหาดทรายขาวผามุ ม , โรงเรี ย นเมื อ งเลย,
บ้านแก่งปลาปก, โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ประมาณ 14 ราย รอบที่ 1 การย้ายข้าราชการครู การกำหนดอัตราว่าง
ของข้าราชการครู จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลัง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ ช่ว ย กรณี ที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกตำแหน่งเป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด ถื อ ระบบคุ ณ ธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิ เศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิ
ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ห้ามมิให้เสนอแต่งตั้ ง
บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิช า หรือสถานศึกษาที่จัดกวดวิชาเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาโดย
เด็ดขาด หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ขอให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบโดยด่วน

๑๐

๓.๓ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๓.1 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ แล้วนั้น
บัดนี้กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีรายการ
ผูกพันใหม่ ขอให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 และให้กำหนดระยะเวลา
ส่งมอบงานให้เร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการ/โครงการได้ทันภายในเดือนกันยายน 2563
3.3.2 การเบิก – ถอนเงินประกันสัญญา
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีการก่อหนี้ผูกพัน และมีหลักค้ำประกันสัญญาเป็น
เงินสดและนำฝากคลังแล้วนั้น
สพป.ลย.1 ตรวจสอบแล้วมีหลักประกันสัญญาหลายโรงเรียนที่ครบกำหนดการค้ำประกันแล้วขอให้
โรงเรียนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างขอถอนหลักประกันสัญญา ทางโรงเรียนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสภาพ
และให้ความเห็นประกอบการเบิกถอนด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ http://gg.gg/gw4y5
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๔.1 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 2,133,000.- บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัด สรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่ อน)
ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่ มให้ครบทุกโรงเรียน บัดนี้ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กุม ภาพันธ์
2563 มีผลให้ใช้บังคับแล้ว สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพั ฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักคืน
ครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่ าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่ ม
ให้ ครบทุ กโรงเรียน ครั้ งที่ 3 ค่าจ้ างเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563)
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรร จำนวน 79 อัตรา งบประมาณ 2,133,000.- บาท
3.4.2 จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
(กุมภาพันธ์ 2563) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,023,750.-บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน
(ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563) นั้น สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน) แผนงานพื้น ฐานด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้ างศักยภาพคน ผลผลิ ตผู้ จบการศึกษาภาคบังคั บ
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรั บโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
งบดำเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น ค่ าจ้ างผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ราชการธุร การโรงเรีย นรายเดิ ม ครั้ งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดื อ น
(เดือน กุมภาพันธ์ 2563) สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรร จำนวน 1,023,750.-บาท
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3.4.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือนกุมภาพันธ์
2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,197,000.- บาท
ตามที่ สพฐ. ได้ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน)เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4
เดือน (ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563) นั้น บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้ ป ระกาศ ในราชกิ จ จานุ เบกษา ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มี ผ ลบั งคั บ ใช้ สพฐ. จั ด สรร
งบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานพื้ น ฐานด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ ผลผลิ ต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน จาก 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา
สำหรับโรงเรียนปกติ 2) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อเป็นค่าจ้าง
ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคมเดือนละ 15,750.-บาท
ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563) สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,197,000.- บาท
3.4.4 ด้วย สพฐ.ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น สำนักงบประมาณ
ให้สง่ ข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งงบประมาณ ดังนี้
1) ธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูเดิม (ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท)
2) ธุรการโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. (ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท)
3) นักการภารโรง
4) ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 8,180 อัตรา
5) ครูดูแลนักเรียนพักนอน
6) เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Labboy)
สพฐ.จึงขอให้ สพท. รายงานข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามตำแหน่งข้างต้นตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนด ส่ งข้ อ มู ล ผ่ า น เว็ บ ไซต์ http://164.115.43.73/pbemes ให้ ด าวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม
รายงานข้อมูลและคู่มือได้จากหน้าเว็บไซต์ พร้อมให้รายงานข้อมูล ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563/ รายงาน
ข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
3.4.5 กรอกข้อมูลในระบบตรวจเยี่ยมโรงเรียน ไตรมาส 2 ของ ผอ.สพป.ลย.1 รองผอ.
สพป.ลย.1 และศึกษานิเทศก์
ตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มไลค์ e-MES(อีสาน) โดย อัญชลี สตผ. สพฐ. ความว่า เรียนผู้เกี่ยวข้อง
ในการกรอกข้อมูล ระบบตรวจเยี่ ย มโรงเรี ยนของ ผอ.สพป.ลย.1 รองผอ.สพป.ลย.1 และศึกษานิ เทศก์ ท่าน
สามารถ เข้ า กรอกข้ อ มู ล ในระบบตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย น ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี .ค. 63) ได้ แ ล้ ว ที่
http://eva.obec.go.th/goschool โดยใช้ Username และ Password เดิมรายละเอียดตามคู่มือที่ แนบมาด้วยนี้แจ้ง
โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1 กรอกข้อมูล การตรวจเยี่ยมโรงเรียนดังกล่าว ในระบบตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามวัน
เวลาที่ กำหนด ได้ที่ http://eva.obec.go.th/goschool โดยใช้ Username= plan@loei1.go.th และ Password =
12345678
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๓.๕ กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ดังนี้
3.๕.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่
๙ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ เขตพื้ นที่ การศึกษา ตามประกาศ สพป.ลย.๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค จังหวัดศรีสะเกษ ( สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ สพม.เขต ๒๘)
จำนวน ๖ ด้าน ๆ ละ ๑ คน นั้น รายละเอียดสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ http://gg.gg/gw55q บัดนี้ การ
ประกวดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประกวดรางวัลฯ ดังนี้
ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ ๓ ราย
๑) รองผู้อ ำนวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มระดั บ ประถมศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ชนะเลิศเหรียญทอง
นายวีระเดช มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่
๑ เหรียญทอง
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
๓) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน จำนวน ๓ ราย
๑) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา รางวัลเหรียญ
ทอง
นางหทัยชนก กัลป์ชัย ครู โรงเรียนเมืองเลย
๒) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลเหรียญ
ทอง
นางอัมพร ศรีบุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองเลย
๓) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญ
เงิน
ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงนิตยา อุตสาหะ ครู โรงเรียนเมืองเลย
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3.5.2 การสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ด้วย คุรุสภาจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อ มูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา จังหวัดเลย เพื่อสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเลย เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระดับการปฏิบัติงานด้านใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อาทิ การแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อไป
จึงขอความมร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบ และตอบแบบ
สำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่า นทาง Google Form โดย แสกนผ่าน OR Code
หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ bit.ly/2HMOJLh (ไม่ต้องพิมพ์ www. หรือ http//) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จำรูญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 โครงการ “ท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียน”
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดให้ มีโครงการ “ท้าพิสูจน์การอ่าน
การเขียน” ขึ้นมา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เพื่อทำการ
ประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ ๑ และในการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โรงเรีย น และโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ มี ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรมมานุสรณ์
3.6.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงทำให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยได้แจ้งหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๗๙๐ ลงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๓ “ในกรณี ที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียน
และไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรั บกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการประสานงาน” จึงทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
เลย เขต ๑ สั่งปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนใน
การป้ อ งกั น วิ ก ฤตการณ์ จ ากโรคไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อ งให้
สถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรี ยนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีน าคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/
ว๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดั งนั้น จึงทำให้มีการจัดการเรียนการสอนมีเวลาเรียนตลอดปี
การศึกษาไม่ครบ ๒๐๐ วัน(ครบ ๒๐๐ วัน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

๑๔

แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาตามแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑เกี่ยวกับเกณฑ์การวั ดและประเมินผลการเรียน การตัดสิน
ผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ กำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ส่วนในระดั บมัธ ยมศึกษาตอนต้น ตั ด สิน ผลการเรียนเป็น รายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ทักษะ คุณ ลักษณะที่กำหนดในตัวชี้วัด โดยมี
เวลาเรี ย นที่ เพี ย งพอต่อ การพั ฒ นาด้ วย โดยปกติในระดับ ประถมศึ กษาผู้ ส อนจะมีเวลาอยู่กั บ ผู้ เรียนตลอดปี
การศึกษา ประมาณ ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ผู้เรีย น อย่ างรอบด้าน และตระหนั กว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากรที่ ใช้ห มดไปในแต่ละวัน มากกว่าเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งของการบริหารหลักสูตร การกำหนดให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ตลอดปีการศึกษา จึงเป็นการมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพัฒนาผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ ส อนต้ อ งตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถที่ แ สดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วย
การตรวจสอบความก้าวหน้า ในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑) ผู้ เรี ย นเรีย นรายวิช าพื้ นฐานและรายวิช า/กิ จ กรรมเพิ่ม เติม โดยเป็ นรายวิช าพื้น ฐานตาม
โครงสร้ างเวลาเรี ย นที่ ห ลั กสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ น ฐานกำหนด และรายวิช า/กิ จ กรรมเพิ่ มเติม ตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้เรีย นมีผลการประเมินคุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ในระดับผ่ านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้ เรีย นเข้าร่ว มกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียนและมีผ ลการประเมินผ่ านเกณฑ์ การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด

๑๕

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้เรียนมีผ ลการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้ เรี ย นเข้ าร่ วมกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนและมี ผ ลการประเมิ นผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ตามที่
สถานศึกษากำหนด
ดังนั้น เมื่อนับเวลาเรียนตั้งแต่เปิดทำการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะพบว่า สถานศึกษา
จะมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาครบ ๒๐๐ วันในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีเวลาเรียนร้อยละ ๘๐ คือ
๑๖๐ วั น ในวัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และหากปิ ด ภาคเรีย นในวั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๓ จะ ทำให้
สถานศึกษามีเวลาเรียน ๑๘๙ วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึก ษา หรือปิดเรียนด้วยเหตุ
พิเศษตามตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
จะทำให้มีเวลาเรียน ๑๙๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึ กษา ซึ่งสามารถจะตัดสิน ผลการ
เรียนของผู้เรียน และอนุมัติการจบการศึกษาในแต่ ละระดับได้ อนึ่งสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นหน่วยกิต ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาค
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิ ชานั้น ๆ จึงอาจทำให้การจัดการเรียนรู้หรือเวลา
เรียนตลอดภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ หรือในรายวิชาภาคเรียนที่ ๒ ไม่ครบร้อยละ ๘๐ ได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรีย น ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นจึง
ขอให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบและ ทำการสอนซ่อนเสริมในรายวิชาที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ต่ อไป ทั้งนี้ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐานจะแจ้งแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาให้ทราบต่อไป
3.6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการ
จั 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 ๒๕๖ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

๑๖

สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการทดสอบ (O-NET)
ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษาสามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) สถานศึกษาสามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ www.niets.or.th
ส่วนประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ สามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรีย นของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดังนั้นจึงขอให้สถานศึกษาใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐: ๓๐ และนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (ONET) ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป
3.6.4 การออกเอกสารหลั กฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาถื อ เป็ น เอกสารสำคั ญ ที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่
๑.๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ )เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียน
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียน
จบการศึกษาแต่ละระดับหรือเมื่อผู้เรียนออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี เพื่อใช้แสดงผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑.๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารแสดงวุฒิ การศึ กษาที่มอบให้ แก่ผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึ กษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เพือ่ รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น
๑.๓) แบบรายงานผู้ ส ำเร็จ การศึก ษา (ปพ.๓)เป็ น เอกสารสำหรับ อนุ มัติ ก ารจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลทางการศึกษาของผู้ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ใช้เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และ
ใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป
๒) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น
เพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

๑๗

แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
นำเอกสารไปใช้
ดังนั้ น จึ งขอให้ ส ถานศึ กษา และผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ได้ ให้ ค วามสำคัญ ในการบั น ทึ กข้ อมู ล
ในเอกสารสำคัญ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ เช่น การกรอกชื่อบิดา –มารดา วันอนุมัติการจบ วันออก
จากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารแนวปฏิบัติการวัด
และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ หรื อ ที่
ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.๑
3.6.5 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
สืบเนื่องจากคำสั่ งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ เรื่องยกเลิก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงให้สถานศึกษ า
ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
๑) ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระทื่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คงเหลือ ๒ สาระ คือ สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ ๔
การอาชีพ
๒) เปลี่ยนชื่อสาระที่ ๔ การอาชีพ เป็นสาระที่ ๒ การอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เงื่อนไขและระยะเวลาการยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้เป็นดังนี้
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน
๔) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๔.๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๔.๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบ
และกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่เปลี่ย นแปลงไป และเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีการเปลี่ ยนชื่อกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ทั้งนี้
ถึงแม้ว่าหลักสูตรเชิงสมรรถนะที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานกำลังดำเนินการปรับหลักสูตร และจะทำการทดลองใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ก็ตาม สถานศึ กษา
ใดที่ยังไม่ใช่ กลุ่มทดลองก็ยังคงใช้หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปจนกว่าจะมี
คำสั่งเปลี่ยนแปลง
๓.๗ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ว่ า ได้ มี ก รณี บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล และ
หน่วยงานต่างๆ ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปราศรัย ปลุกระดม หรือจัดการประชุม สัมมนาที่มีเนื้อหาในลักษณะ
สร้างความแตกแยกทางศาสนา และบิดเบือนกฎหมายบ้านเมือง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับให้
สถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2553 และระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบด้วย (รายละเอียดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/gw8wa)
3.7.2 แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
ตามที่ได้มีสถานการณ์ไฟไหม้ป่า เกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามห่ ว งใยในเรื่ อ งดั งกล่ า ว จึ งขอให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ ง สถานศึ ก ษาในสั งกั ด
โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยให้ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
วางแผนรับมืออัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการอย่างใกล้ชิด เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th/th/ สายด่วน
1784 กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม เว็บ ไซต์ http://www.mnre.go.th/th.th/index สายด่ ว น
1310 รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายและชุมชนท้ องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลำดับเมื่อเกิดเหตุ
๓.๘ กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 การมอบเกียรติบัตรโครงการ “เปิดบ้าน สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ Open House ๒๐๒๐”
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย จัดงาน
วิชาการโครงการ“เปิดบ้าน สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ ” Open House ๒๐๒๐” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรู้และ เห็น
สภาพจริงในการเรียนต่อสายอาชีพ ที่จะทำให้นักเรียนมีความตระหนักตัดสินใจเข้าเรียนต่อสายอาชีพและเกิด

๑๙

สัมฤทธิผลในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ สพฐ.กำหนด จึงมอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่นำ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๐ โรงเรียน ดังนี้

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน
“เปิดบ้าน สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ Open House ๒๐๒๐”
โรงเรียน
เลขที่เกียรติบัตร
โรงเรียนบ้านนาแขม
๔๗๓
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
๔๗๔
โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
๔๗๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
๔๗๖
โรงเรียนบ้านกกดู่
๔๗๗
โรงเรียนบ้านน้ำภู
๔๗๘
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
๔๗๙
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
๔๘๐
โรงเรียนบ้านใหม่
๔๘๑
โรงเรียนบ้านสงเปือย
๔๘๒
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
๔๘๓
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
๔๘๔
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๔๘๕
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๔๘๖
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๔๘๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
๔๘๘
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
๔๘๙
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
๔๙๐
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
๔๙๑
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๔๙๒
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
๔๙๓

๒๐

3.8.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการส่งเสริมให้นักเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
เป็ น ตั ว ชี้ วัด ความสำเร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษาซึ่ งได้ ก ำหนดไว้ในยุ ท ธศาสตร์การบริห ารจัด การศึ กษาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนั กเรียนปีแห่งการ “รู้จัก รั ก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สนองนโยบาย ที่ ๔ ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑
ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน ตัวชี้วัดที่ ๗ สถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
จากนโยบายข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้
สถานศึกษาได้ดำเนิ นการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณ ภาพและการส่งเสริม ให้ นักเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาได้ ดำเนิ น งานการเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการส่งเสริมให้นักเรียนจบการศึ กษาภาคบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานดังนี้

๒๑

3.8.3 การดำเนินงานแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) กำหนดให้การแนะแนวเป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ เพื่อส่งเสริม
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในส่วนที่เป็นกิจกรรม
แนะแนวและกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย นได้ ระบุ ให้ เป็น กิจกรรมที่ส่ งเสริมและพั ฒ นาผู้ เรียน ให้ รู้จักตนเอง รู้ รักษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนที่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน
จากหลั กคิดข้างต้น สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ได้จัด ทำแผนพั ฒ นาการ
แนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งกลุ่มส่ งเสริ มการจั ดการศึกษา ได้ดำเนิน การจัดส่ งแผนพัฒ นาการแนะแนวและแผน
กิจกรรมแนะแนวให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเรียบร้อยแล้วตาม QR Code นี้ จึงแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาได้นำ

๒๒

นโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นกลไกการพัฒนานักเรียนให้ดำรงตน
อยู่ในสังคมวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมการแนะแนว

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
3.8.4 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรียนในสั งกัดได้ครบวาระ ๔ ปี ในวัน ที่
๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓ ดั งนั้ น จึ งขอแจ้ งให้ โ รงเรี ย นในสั งกั ด ทุ ก โรงเรี ย น ได้ พิ จ ารณาสรรหาและการเลื อ ก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานชุดใหม่ ภายใน ๙๐ วัน ตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน และสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก ๙ คน
ขนาดใหญ่ ๑๕ คน
๑.ประธานกรรมการ
๑
๑
๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑
๑
๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๑
๑
๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์การชุมชน
๑
๑
๕. กรรมการที่เป็นผู้แทน อปท.
๑
๑
๖. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
๑
๑
๗. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑
๒
และหรือผู้แทนองค์การศาสนาในพื้นที่
๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑
๖
๙. ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑
๑
รวม
๙
๑๕

๒๓

3.8.5 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดให้
โรงเรียนจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน
นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ให้จัดทำครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด
ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒) ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดทำครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษา
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้ นสังกัดของสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด และส่งรักษาที่สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ชุด
3.8.6 การติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและการนำเข้า ข้ อมูลระบบ CATAS
System
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการ
คั ด กรองนั ก เรี ย น ที่ เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ สารเสพติ ด /ยาเสพติ ด และกำกั บ ติ ด ตาม การนำเข้ า ข้ อ มู ล สภาพ
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Care And Trace Addiction in School System (CATAS
System)
ในการนี้ สำนั ก งานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ แจ้ งว่า จากการรายงานของสถานศึ กษา
ทั้งในและนอกสั งกัดกระทรวงศึ กษาธิการ พบว่า มี ส ถานศึกษาที่รายงานข้อมู ล เข้าสู่ ระบบทั่ว ประเทศทั้ งสิ้ น
จำนวน ๑๘,๓๘๓ แห่ง จากจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น ๓๖,๖๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ ดังนั้น เพื่อให้ การ
ดำเนินงาน มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการดังนี้
๑) ให้สถานศึกษานำเข้าข้อมูลสู่ระบบ CATAS System ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๒) ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่
การดูแ ลช่วยเหลือ และสถานะปั จจุบันของผู้ที่ได้รับการดู แลช่วยเหลือและทำการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้เป็ น
ปัจจุบัน ทั้งนี้หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลสถานะหรือไม่กรอกข้อมูลในส่วนนี้ รายชื่อของนักเรียน จะไม่ถูกลบออก
จากระบบ และจำปรากฏอยู่เป็นข้อมูลต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒๔

3.8.7 การดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามแผนปฎิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติด
ลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
ตาม QR COLD ดังแนบ

๓.๙ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.9.1 จั ด สรรค่ า เช่ า ใช้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563)
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งโอนเงินงวดแล้ว ติดตามได้ทางระบบ
บริหารงบประมาณ E-Budget
3.9.2 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเช่ า ใช้ สั ญ ญาณอิน เทอร์ เน็ ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563)
ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพท. จำนวน 19 เขต (แบ่งตามกลุ่มพื้นที่การบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ) เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต นั้น
สำหรับ สพป.เลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.อุดรธานี
เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เ น็ต ในเบื้องต้นขณะนี้ทาง สพป.อุดรธานี เขต
1 ได้กำหนด TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วและประกาศหาผู้ ให้บริการอยู่ เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอเสนอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้
๑) โรงเรียนที่เบิกจ่ายค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากงบประมาณ ให้ ติดต่อผู้ให้บริการ
แจ้งสงวนสิทธิ์การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการที่มีอยู่เดิม เพื่อยกเลิกการเช่าใช้สัญญาณตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ โอนไปให้เขตตรวจราชการที่ 10 เป็น
ผู้ดำเนินการ
๒) โรงเรียนที่ไม่เบิกจ่ายค่าเช่ าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากงบประมาณ ก็ไม่ต้องทำอะไร
ท่านก็ใช้ตามที่ท่านใช้อยู่ต่อไป

๒๕

3.9.3 โรงเรียนที่ใช้ DLTV
เนื่องจากการย้ายช่องทีวีจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยัง ดาวเทียมไทยคม 6/8 ทำให้บางโรงเรียน
ใช้งานไม่ได้ ก่อนเปิดเทอมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ขอให้
โรงเรียนแจ้งซ่อมมาทางระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ e-maintenance.loei1.go.th

3.9.4 การใช้งานอีเมล์ สพป.เลย เขต 1 @loei1.go.th
สืบเนื่องจากรหัส ผู้ดูแลระบบถูกเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถเข้าจัดการระบบ G Suits ได้ระหว่าง
วันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และมีการนำอีเมล์ไปขาย ทาง Google Cloud Support ได้ให้ความ
ช่วยเหลือจนสามารถกู้ระบบกลับมาใช้งานได้ดังเดิม ทั้งนี้ทาง Google G Suits ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัย
จึงขอให้ท่านที่ใช้อีเมล์ของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา @loei1.go.th ได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
จาก 12345678 เป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ท่านที่ประสบปัญหาการใช้งานขอให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ที่กลุ่ม หรือเว็บไซต์ระบบบริการซ่อมบำรุง e-mantenance.loei1.go.th ต่อไป

๒๖

3.9.5 ระบบบริการภาครัฐ E-SERVICE
สพป.เลย เขต 1 ได้พัฒนาระบบบริการภาครัฐ E-SERVICE ให้บริการโดยใช้ Digital
Technology ผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้แล้ว ที่ e-service.loei1.go.th

3.9.6 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา เป็นข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง
ในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
๓.๑๐ กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสถิตคุณ บุญเรือน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่ กฎหมายและคดี แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทีป่ ระชุม รับทราบ

๒๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คำสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

