ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย
และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 11/๒๕๖๓
วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
WWW.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th

๒

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------พิธีการก่อนประชุม
(๑) “สถานศึกษาปลอดภัย ” ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย โดยมอบเกียรติบัตร ให้ ส ถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
ระดับดีเด่น
๑. โรงเรียนบ้านคกเลา นางสุพรรณี กุลภา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา ปัจจุบันโรงเรียนสงาว)
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศร สุขเสริม
๒. โรงเรียนบ้านร่องไผ่ นางชมัยพร แก้วยาศรี รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญแข วินากร
ระดับชมเชย
- โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ นางศิวยา รักคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิการ์ นามกอง
(๒) การมอบเกี ย รติ บั ต ร การคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น และสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับจังหวัด) และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนและ
สถานศึก ษาได้ รั บ การประเมิ น คั ด เลื อ กคั ดเลื อ กนั กเรียน และสถานศึก ษา เพื่ อรับ รางวัล พระราชทาน ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๙ ดังนี้
ประเภทนักเรียน
- ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ด.ญ.ใบหม่อน สิทธิมงคล ชั้น ป.๖ ร.ร.บ้านเพียซำพุวิทยา
- ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ด.ญ.ทอแสงดาว เหลาผา ชั้น ป.๖ ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงกลม
ประเภทสถานศึกษา
- ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ร.ร.ตชด.บ้านนานกปีด
- ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ร.ร.เทศบาลนาอ้อ

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. รายงานในระบบ AMSS++
๒. QR-Code
๓. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
๓.๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
- การนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๓ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๓.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ผูกพันปีงบ 2564
- ตามที่ โรงเรี ย นในสั ด กั ด ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายการงบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 และผูกพันปีงบประมาณ 2564 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ขอแจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นเร่ ง รั ด การดำเนิ น งาน เร่ ง รั ด ผู้ รั บ จ้ า งให้ เป็ น ไปตามงวดงาน
และดำเนินการส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายโดยเร็ว

๔
โรงเรียนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (งบประมาณปี 2563) ดังนี้
1) ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม คงเหลือ งวดที่ 3
– งวดที่ 8
2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (3 โรง)
- โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย คงเหลือ งวดที่ 2 – งวดที่ 4 (สุดท้าย)
- โรงเรียนบ้านนาดอกคำ คงเหลือ งวดที่ 2 – งวดที่ 4 (สุดท้าย)
- โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
คงเหลือ งวดที่ 2 – งวดที่ 4 (สุดท้าย)
3) โรงเรียนอนุบาลเลย งบประมาณผูกพัน 2 ปี
งบประมาณปี 2563 คงเหลือ งวดที่ 1 – งวดที่ 3
3.3.2 มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดเลย ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการการคลัง
การใช้จ่ายภาครัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564 งบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
งบรายจ่าย
ภาพรวม
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ
32
20
36

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ
54
45
57

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ
77
65
80

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
100
100
100

หากหน่ ว ยงานสามารถดำเนิ น การได้ ต ามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบข้างต้น ให้ถือว่าได้
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว
การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ
2564 (3 เดือน) ให้เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564
ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
3.3.3 อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรงบลประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว เพื่อให้ เป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นนั้น
บัดนี้ สพฐ. แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว
4871 ลงวัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และแจ้งโรงเรียนตามหนังสื อ สพป.ลย.1 ที่ ศธ 04136/ว
3858 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และส่งสำเนาสัญญามาสร้าง
PO ในระบบ GFMIS ภายในวัน ที่ 15 ธันวาคม 2563 และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ วส่งหลั กฐานขอเบิ ก
จ่ายเงินโดยเร็ว

๕
3.3.4 อนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ตามที่โรงเรีย นในสั งกัดได้รับ จัดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ 2564 งบลงทุ น
รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผู กพันใหม่) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบงบผูกพันปีงบ 2564 – 2564 แล้วนั้น
บั ดนี้ สพฐ. แจ้ งอนุมัติเงินประจำงวดรายการดังกล่าวแล้ ว ตามหนังสื อ สพป.ลย.1
ที่ ศธ 04136/3927 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ขอให้โรงเรียนดำเนิน การและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และส่งสำเนา
สัญญามาสร้าง PO ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 และเมื่ อผู้รับจ้างดำเนินงานตามงวด
งานในสัญญาแล้ว ให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโดยเร็ว
3.3.5 เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณมีการทำสัญญาและมีหลักประกันสัญญาเป็นเงิน
สดแล้วนำฝาก สพป.ลย.1 นั้น ได้ตรวจสอบแล้วมีหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนมากที่ครบกำหนดระยะเวลาคำประกัน
แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการถอนคืนแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้โรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเบิก-ถอนคืนให้ แก่ผู้มีสิทธิ์
โดยเร็ว ตามรายชื่อที่แนบจำนวน 31 ราย

๖

3.3.6 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ตามทีข่ ้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัดส่งหลักฐานของเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถเบิกได้ ดังนี้
รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลที่เบิกยังไม่ได้
1) นางลำพูน สุวรรณศรี ร.ร.อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เบิกของคู่สมรส
สาเหตุที่เบิกไม่ได้เพราะค่าตรวจสุขภาพของคู่สมรสไม่สามารถนำมาเบิกได้
2) นายสมบู รณ์ ทิ พ รส ร.ร. อนุ บาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์ ” เบิกของบุตร
สาเหตุที่เบิกไม่ได้เพราะเป็นค่าวัคซีน ไม่สามารถเบิกได้
3) นางวิไลวรรณ สืบสุนทร ร.ร.บ้านาคอนสา เบิกของตนเอง สาเหตุที่ยังเบิกไม่ ได้
ขาดใบคำสั่งแพทย์ให้ทำ MRI
4) นายก้องหล้า เศษจำปา ร.ร.บ้านนาค้อ เบิกของบิดา สาเหตุที่เบิกไม่ได้เนื่องจาก
เป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ระเบียบไม่สามารถเบิกได้
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5) นางวรัช รามศิริ ร.ร. บ้านปากห้วย เบิกของตนเอง สาเหตุที่ยังเบิกไม่ได้เนื่องจาก
ไม่ได้แนบแบบ 7131
6) นางปราจิ น ต์ ขั น ทะมี ร.ร.บ้ า นนาโม้ เบิ ก ของตนเอง สาเหตุ ที่ ยั งเบิ ก ไม่ ได้
เนื่องจากขาดใบแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แสดงรหัสการรักษา
7) นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ ร.ร.อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สาเหตุที่ยังเบิก
ไม่ได้ ขาดใบรับรองผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนและไม่ใช่ผู้ป่วยใน
8) นางสาวดารุ ณี กสิ กรรม ร.ร.บ้ านสงาว เบิ กของบิ ดา สาเหตุ ที่เบิก ไม่ ได้ ขาด
เอกสาร โรงพยาบาลเอกชน, ขาดใบประเมินการรักษา, เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีเอกชนเบิกไม่ได้
9) นายศุ ภ ชั ย ดอนวิ จิ ต ร ร.ร. บ้ า นคอนสา เบิ ก ของตนเอง สาเหตุ ที่ เบิ กไม่ ได้
เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยนอก เบิกไม่ได้
10) นางสาวพิมประไพ คัญ ศรี ร.ร.บ้านปากยาง เบิกของมารดา สาเหตุที่ยังเบิก
ไม่ได้ ขาดเอกสารทะเบียนบ้าน และใบเสร็จไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงิน
3.3.7 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- มีข้าราขการจำนวน 1 ราย ไม่สามารถเบิกได้ ได้แก่
- โรงเรียนบ้านวังผา นายดิลก คำน้อย เพราะเบิกครบแล้ว (ม.ปลาย เบิกได้ 4,800
เบิกไปแล้ว 4,800)
**** หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7 ให้มารับเอกสารคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ****
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๔.1 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่ าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ของ สพฐ. รายการค่าเช่าบ้ าน งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และ
ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 262,500 บาท
3.๔.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่1)
สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงาน
บุคคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดั บคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจ กรรมค่ าใช้จ่ ายบุ ค ลากรภาครัฐ ของ สพฐ. งบบุ คลากร ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ และงบดำเนิน งาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (ตุลาคมถึงธันวาคม 2563) โดยให้
เบิกจ่ายฐานเงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ปรับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรลูกจ้างประจำที่ปรับเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา
เป็ น งบบุ คลากร จำนวน 2,971,000 บาท และงบดำเนิน งาน จำนวน 105,000 บาท จำนวน 3 เดือ น
(ตุลาคมถึงธันวาคม 2563) และให้เบิกจ่ายฐานเงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ปรับเลื่อน
ค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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3.4.3 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) จำนวน 3 รายการ ซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้
ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 70
ของจำนวนนักเรียน
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สพฐ. จะทำการหัก
ลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2/2563 (30%) ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้ สพฐ. และโรงเรียนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ไม่มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สพป.ลย 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,043,532 บาท จำนวน 137 โรงเรียน
2) โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับและจะไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในครั้งนี้ ต้องหักลบในการจัดสรรครั้งถัดไป จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านลาดค้อ บ้านห้วย
หวาย ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร บ้านโพนป่าแดง บ้านน้ำสวยภักดี บ้านแสนสำราญ บ้านผากลางดง
3) โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน คือ
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
3.4.4 สำรวจการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ตามที่ สพฐ. ได้มีการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการแจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายงานงบผูกพัน) ให้
สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมที่จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อได้รับการ
อนุมัติเงินประจำงวด นั้น
สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนื่องจากการขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า และเนื่องจากนโยบาย การพัฒนาการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว
และงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย โรงเรียนได้รับการพัฒนาตรง
ความต้องการจำเป็น ณ ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ
สพป.ลย.1 จึงขอให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์
ยืนยันความต้องการจำเป็นของรายการที่เสนอขออีกครั้ง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้าง ส่งภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หากไม่รายงานตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าโรงเรียนไม่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณดังกล่าว
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๓.๕ กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๕.1 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ในวันที่
16 มกราคม 2564 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู คือ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ให้แ ก่หน่วยงานจัดงานวันครูส่วน
ภูมิภาค ตามจำนวนเขต /อำเภอแต่ละจังหวัด อำเภอละ 8,000 บาท จากเดิมอำเภอละ 6,000 บาท
สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ของจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลยได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดงานร่วมกัน เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอสรุปรายละเอียดแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
พ.ศ.2564 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท
2) สถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
3) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการสนับสนุนการจัด
งานวันครูจากคุรุสภา 4 อำเภอ ๆ ละ 8,000 บาท ( อ.เชียงคาน/ ปากเชม / ท่าลี่/ นาด้วง) รวมทั้งสิ้น
32,000 บาท ทัง้ นี้ให้ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดงานวันครูแต่ละ
อำเภอ รับเงินสนับสนุนฯ ได้ที่กลุ่มพัฒนาครูฯ หลังเลิกประชุมผู้บริหารประจำเดือน
4) การแต่งกายชุดอนุรักษ์ไทยถิ่น / ชุดสูทสากล
5) กำหนดการจัดงานวันครู (รายละเอียด แนบท้ายระเบียบวาระฯ)
๖) ผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.15 – 08.00 น.
หากพ้นกำหนดเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดลำดับเข้ารับรางวัล
3.๕.2 การคั ด เลื อกผู้ป ระกอบวิชาชีพ ทางการศึ กษา เพื่ อรั บรางวัล “ครูดี ศรี เมือ งเลย”
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา ที่ มี ค วามมุ่ งมั่ น ตั้ งใจในการประกอบวิ ช าชี พ ด้ ว ยการครองตน ครองค น ครองงาน จนเป็ น
แบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้พัฒนางาน และพัฒนาตนให้
เหมาะสมกับ การเป็ น ครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒ นาคุณ ภาพของเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป โดยให้
พิจารณาคัดเลือก ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดย
กำหนดโควตาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน ๕๐ คน
โดยสำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเลย เขต 1 ได้กำหนดสั ดส่ ว น และ
โควตาให้แต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ตามจำนวนของครูและบุคลากรทางการศึก ษา ทั้งนี้ให้แต่ละกลุ่มคุณภาพ
การศึกษาได้ดำเนิ น การคัดเลื อกตามเกณฑ์การคัดเลื อกที่จัดส่งให้ โดยมีเกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะ และส่ ง
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” เนื่องในวันครู ประจำปี
2564 ส่งให้ สพป.ลย.1 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งหนังสือให้ทุกกลุ่ม
คุณภาพการศึกษาทราบและดำเนินการเบื้องต้นแล้ว (รายละเอียดฯ ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/n78zx )

๑๐
๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๘ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๙ กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

