รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕6๓
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรัฐอิสรา
2. นายสายรุ่ง
3. นายนพดล
4. นายพิฑูรย์
5. นางจันทร์เพ็ญ
6. นางปัทมา
7. นางสุชาดา
8. นางประณยา
9. นางสาวจานุรักษ์
10. นายธันยพงศ์
11. นางมยุรี
12. นายมณฑล
13. นางนิราพร
14. นางณัชญานันท์
15. น.ส.จิรภิญญา
16. นางพรนิภา
17. นางสมัย
18. นายทวีศักดิ์
19. นางวารุณี
20. นายธงชัย
21. นางสาวกิ่งนภา
22. นายสุวิจักขณ์
23. นางสาวพิมพ์พิชชา
24. นางนัจรีภรณ์
25. นายสุพจน์
26. นายอำนาจ
27. นายเดช
28. นางณัฐพัชร์
29. นายสุริยา
30. นางสุปราณี
31. นางลลิตา
32. นายมานพ
33. นายถาวร

กงวงษ์
ปลั่งกลาง
ศรีขัดเค้า
อุตม์อ่าง
ปุญนุวงศ์
สิมพลา
กองสิงห์
บุญลือ
กมลรัตน์
งอยปัดพันธ์
ปลั่งกลาง
พร้อมสันเทียะ
โสดาวิชิต
มังคละโยธิน
ศรีเพียแก้ว
จำปานิล
ปริบาล
หารคำอุ้ย
ทีนา
โกมลไสย
สกุลตั้ง
ชัยมงคล
จิตรจันทร์
ทุมสงคราม
นาเลาห์
ภาระดี
ปาจรียานนท์
ไชยศรีฮาดคุณ
หงส์เวียง
ป้องศิริ
เฉลิมรัตน์
น้อยบัวทอง
คำพีระ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
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34. นายมงคล
35. นายณสรวง
36. นายพัชวิชญ์
37. นายเกรียงศักดิ์
38. นายสุริยนต์
39. นายนิรุจน์
40. นางสมพร
41. นายสุบรรณ
42. นายวิชาญ
43. นางมะลิวัลย์
44. นางชลธิชา
46. นายถนอม
47. นายโยธิน
48. นายนิพนธ์
49. นางสาวอรุณี
50. นายเหลาทอง
51. นางโสภาพร
52. นายสุปชัย
53. นายกริชพรหม
54. นายสุชาติ
55. นายธงชัย
56. นางกัญญาณัฐ
57. นายสุเกียรติ
58. นางกัญญาณัฐ
59. นายณรงค์ศักดิ์
60. นายณฐกร
61. นายประสิทธิ์
62. นายนิพนธ์
63. นายไกรยุทธ
64. นายสวัสดิ์
65. นายสมัย
66. นายปรัชญ์
67. นายกิตศิ ักดิ์
68. นายวรรัตน์
69. นายวิฑูรย์
70. นางศิริลักษณ์
71. นายพันธุ์เทพ
72. นายสนธยา
73. นายศุภชัย

ชูทิพย์
ก้อนวิมล
โฮงยากุล
โสมนาวัตร์
ภักมี
พักกระโทก
รามศิริ
ธรรมกุล
ชุมพล
นฤวรนนท์
วัฒนราช
กุลจนีย์
จันทร์สว่าง
แสนนางชน
ราชพัฒน์
ศรีวิเศษ
เสนีย์โสตร
วิริยะศรีสุวัฒนา
ประสาน
คำบุยา
เหง้าวิชัย
สิมสวัสดิ์
สุจิมงคล
สิมสวัสดิ์
พิมพ์สุวรรณ
ผิวพันธมิตร
ศรียากุล
แสนนางชน
พั้วสุข
ชานุชิต
วันนา
ทองวัฒน์
เสนานุช
บุตรธรรม
สุระอุดร
สุระอุดร
ใจคำ
พันชะโก
ศรีสอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านนาดินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบโกบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
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74. นางศรัญญาภรณ์
75. นายชาญชัย
76. นางศิริลักษณ์
77. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ
78. นายอดิศักดิ์
79. นายเชษฐา
80. นายสฤษติ์
81. นางธนธรณ์
82. นายธนภณ
83. น.ส.นนฑริกานต์
84. นายสุรชาติ
85. นางรัตนาภรณ์
86. นายวิโรจน์
87. นางปิยะวดี
88. นายเจษฎา
89. นางอภิญญา
90. นายสมชาย
91. นางศิวยา
92. พลฯ สมัครนิยม
93. นายสุพล
94. นางสุมาลี
95. นายนพรัตน์
95.นายภมร
96.นายภิญโญ
97.น.ส.มยุรี
98.น.ส.สุริณี
99.นายเริงศักดิ์
100.นายณภัทร
101.นายสุนทร
102.นายนพดล
103.นายทองใบ
104.นายอโศก
105.นายสัญจอห์น
106.นายเกรียงศักดิ์
107.นางสาวพรบุญญา
108.นายประวิทย์
109.นายภาคภูมิ
110.นางบุญมา
111.นายอภิชาติ

ศรีเหลา
สิงห์สุวรรณ
สุระอุดร
มุ่งต่อม
มีบุญ
แสงรัตน์
กุลภา
เวชกุลธำรง
คำยิ่งเดชาภัทร
นันทะผา
จันปัดถา
พินิจนึก
สมวัน
สุริฉาย
บุตรดีไชย
ศรีนิล
คำพิมพ์
รักคง
ศรีสถาน
แก้ววงษา
ศรีบุรินทร์
ศรีจำนงค์
สีลารักษ์
ทองอิน
สุเภาแสน
วัฒนศรีทานัง
ปางชาติ
แก้วแจ่ม
ราชโยธา
เครือปละ
แก้วกัลยา
ใจทิพย์
ราชมี
เขื่อนแก้ว
อัญชุลี
ตันทอง
นอแสงศรี
สุติยะวัน
บุญงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
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112.นางปาริฉัตร
๑13.นายสหรัฐ
๑14.นายสุรศักดิ์
115.นายอดิพงษ์
๑16.นางประครอง
117.นายมาโนชญ์
118.นายทองอินทร์
119.นางชมัยพร
๑20.นายณรงค์ชัย
121.นายวินัย
๑22.นายนิคสัน
123.นายทศพล
124.นายตระกูล
๑25.นายธิติวัฒน์
๑26.นางเยาวเรศ
๑27.นางนิภาพร
๑28.นางสาวรุจิรดา
๑29.น.ส.ชฎาพร
๑30.นายโชคชัย
131.นาย ธนิสร
๑32.นางปัน
๑33.นางสุพรรณี
134.นายบุญรักษ์
๑35.นายบุญมี
136.นายสมัคร
137.นางนิภาพรรณ
๑38.นายศิริ
๑39.นายวัฒนา
140.นายสมชาย
๑41.นายสมนึก
๑42.นายศักดิ์ชาย
๑43.นายถาวร
๑44.นางกรชนก
145.นายพงศ์ณภัทร
๑46.นางพิมพา
๑47.นายเจษฎาภร
๑48.นายพิสิฐศักดิ์
๑49.นางสุปราณี
150.นายพิรพัฒน์

ศุกจิตร
เต็มวงษ์
กาษี
เพ็งพันธ์
เทพน้อย
เขียนสีอ่อน
อุบลชัย
แก้วยาศรี
บุตรวัง
ศรีศุภฤกษ์
ทองทิพย์
จันโทวาท
ธัญญารักษ์
สุวรรณศรี
ศรีราคำ
นามวงษา
พรหมโคตร
ยืนยงกิตติชัย
แร่นาค
อินตะนัย
บุญบุตตะ
กุลภา
สารีพิมพ์
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
รติเดช
ดีสุข
ไร่ขาม
สืบผาง
ศรพรหม
บุญโสม
ผิวพันธมิตร
สีดา
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
ธนะสูตร

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
iv’ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

๕

151.นายสุขสบาย
กำวัน
๑52.นายดิลก
คำน้อย
๑53.นายทัศดี
แสนราษฎร์
154.นายธิปไตย
จันทะพล
155.ด.ต.หญิงกิตติกา ศรีโบราณ
156.ด.ต.หญิงประกายพร ผุยรัตน์

(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
(แทน)ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนบ้ำนคกเว้ำ

ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนราพงศ์
2. นางสาวอัญชลี
3. นายโกวิทย์
4. นายสมพร
5. ร.ต.อ.จอม
6. ร.ต.อ.อาทิตย์

อาษารินทร์
แก่นจันทร์
พรหมหาราช
กตะศิลา
พรมลา
บุญเทพ

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแคน
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฏฐ์ภรณ์
2. นางณัชชา
3. นางนิธิมา
4. นางสุภาลี
5. นางวรกัรญา
6. นางสาวเพียรสน
7. นายจักรกฤษ
8. นายบรรจงศักดิ์

กงวงษ์
อยู่สุขเสถียร
กองลาแซ
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
ลุนะหา
อาจแก้ว
ทองไชยะ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัว่ ไป ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

พิธีการก่อนประชุม
(๑) บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา
จำนวน 90,748 บาท และมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนปลอดภัย จำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านกกดู่
2) โรงเรียนเทศบาลนาด้วง
3) โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
4) โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
5) โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
6) โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
7) โรงเรียนบ้านท่าลี่
8) โรงเรียนบ้านปากยาง

๖

9) โรงเรียนเทศบาลบ้านธาตุ
(๒) “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย โดยมอบเกียรติบัตร ให้ส ถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้
ระดับดีเด่น
- โรงเรียนบ้านคกเลา นางสุพรรณี กุลภา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา ปัจจุบันโรงเรียนสงาว)
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศร สุขเสริม
- โรงเรียนบ้านร่องไผ่ นางชมัยพร แก้วยาศรี รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญแข วินากร
ระดับชมเชย
- โรงเรียนบ้านนาสีสลากกิน แบ่งสงเคราะห์ ๕๙ นางศิวยา รักคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิการ์ นามกอง
(3) การมอบโล่เชิดชูเกียรติระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนรอบรู้เพศวิถีศึกษา
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านกกดู่
- โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
(๔) 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 มีนักเรี ยนและ
สถานศึ กษาได้ รับ การประเมิน คัด เลื อ กคัด เลื 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
(๕) บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
เนื่องจาก นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ติดภารกิจ
ประชุ มคณะกรมการจั งหวัด ในวาระแรกจึ งมอบให้ นายสายรุ่ง ปลั่ งกลาง รองผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมไปก่อน เมื่อแล้วเสร็จจะได้มาดำเนินการประชุมภายหลัง
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง จึงได้ประชุมตามระเบียบวาระที่ 2 เป็นต้นไปจนถึงวาระที่ 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) ข้อเสนอแนวนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน

๗

2) LOEI 1 ต้องเป็น 1 : LOEI 1 To be 1
L : Lively
หมายถึง มีชีวิตชีวา
O : Ongoing Work หมายถึง พัฒนาต่อเนื่อง
E : Ethical
หมายถึง ลือเลื่องคนฮู้
I : Ideological
หมายถึง ผู้มีอุดมการณ์
1 : To be 1
หมายถึง เลย 1 เป็นหนึ่ง
1 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2 เป็นที่ 1 ทุกคน/หน่วยงาน
3) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู้วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
ระยะที่ 1 เร่งด่วน ป้านชัด ตัดหญ้า ทาสี > กายภาพ จิตภาพ
ระยะที่ 2 ใน 1 ปี 3P1S Model > นโยบาย สพฐ./สพป.ลย.1 KPI MOU/
การบริหารงาน 4 งาน/โครงการ กิจกรรม
วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
- นักเรียนเลย 1 เป็นคนฮู้ทุกคน
- นักเรียนเลย 1 อ่านออก เขียนได้ คิดเป็นทุกคน
4) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
4.1) ช่วยเสริม CHIP ให้เด็กในครรภ์ – ก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเป็นคนฮู้
4.2) อนุบาล 3 สอนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข อังกฤษ อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
4.3) ประถม-มัธยมต้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
- ภาคเช้าเน้นวิชาการ 4 กลุ่มสาระหลัก
- ภาคบ่ายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นระบบ ชุมนุม ชมรม กลุ่ม
เน้นการเป็นคนฮู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ
4.4) ความปลอดภัย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ได้มาตรฐานเท่าๆ กันทุกโรงเรียน
ทุกห้องเรียน
4.5) ปฏิบัติตาม MOU 9 ข้อ
4.6) นโยบายทุกระดับ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.ลย.1 บริบทกลุ่ม
คุณภาพสถานศึกษา (KPI)
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 ่ ๑๐/๒๕๖๓
วัน ที่ ๒๒ ตุล าคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่ง ในระบบ AMSS++ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรอง

๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) การส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) พื้น ที่ กำกับ ดูแลกลุ่ มคุณ ภาพการศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่ งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
๓) การดำเนินงานกลุ่มงานวินัยและนิติกร สังกัด สพป.ลย.1
4) การเลือกตั้ง สจ. ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
นายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) การขอรับงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบปรับปรุงซ่อมแซม
2) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1
3) การบริหารจัดการระบบ Big Data
นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) อุดมคติในการทำงาน 5 ร. คือ 1.ร่วมมือ 2.ร่วมใจ 3.ร่วมทุกข์ 4.ร่วมสุข 5.ร่วมแสดง
ความยินดีในผลงานที่สำเร็จ
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ผูกพันปีงบ 2564
- ตามที่โรงเรียนในสัดกัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 2563 และผูกพันปีงบประมาณ 2564 รายการค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
- ขอแจ้งให้โรงเรียนเร่งรัดการดำเนินงาน เร่งรัดผู้รับจ้างให้เป็นไปตามงวดงาน และดำเนินการ
ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายโดยเร็ว
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

๙

3.2.2 มาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดเลย ว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังการใช้จ่าย
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564 งบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
งบรายจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ภาพรวม
32
54
77
100
รายจ่ายลงทุน
20
45
65
100
รายจ่ายประจำ
36
57
80
100
หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว
การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ
2564 (3 เดือน) ให้เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564
ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
3.2.3 อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
ตามที่ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ จั ด สรรงบลประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบ 2564 งบลงทุ น
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว เพื่อให้เป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นนั้น
บัดนี้ สพฐ. แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 4871
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และแจ้งโรงเรียนตามหนังสือ สพป.ลย.1 ที่ ศธ 04136/ว 3858 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการและปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และส่งสำเนาสัญญามาสร้าง PO ในระบบ
GFMIS ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว
3.2.4 อนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ตามที่โรงเรีย นในสั งกัดได้รับจัด สรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุ น รายการ
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (รายการผูกพันใหม่) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบงบผูกพันปีงบ 2564 – 2564 แล้วนั้น
บั ด นี้ สพฐ. แจ้ ง อนุ มั ติ เ งิ น ประจำงวดรายการดั ง กล่ า วแล้ ว ตามหนั ง สื อ สพป.ลย.1
ที่ ศธ 04136/3927 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ขอให้โรงเรียนดำเนินการและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่ง ครัด และส่งสำเนา
สัญญามาสร้าง PO ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามงวด
งานในสัญญาแล้ว ให้ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโดยเร็ว

๑๐

3.2.5 เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณมีการทำสัญญาและมีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดแล้วนำ
ฝาก สพป.ลย.1 นั้น ได้ตรวจสอบแล้วมีหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนมากที่ครบกำหนดระยะเวลาคำประกันแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการถอนคืนแต่อย่างใด
ดังนั้น จึงขอแจ้งให้โรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเบิก-ถอนคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว
ตามรายชื่อที่แนบจำนวน 31 ราย

๑๑

3.2.6 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ตามที่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัดส่งหลักฐานของเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถเบิกได้ ดังนี้
รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลที่เบิกยังไม่ได้
1) นางลำพู น สุ ว รรณศรี ร.ร.อนุ บ าลเชี ย งคาน “ปทุ ม มาสงเคราะห์ ” เบิ ก ของคู่ ส มรส
สาเหตุที่เบิกไม่ได้เพราะค่าตรวจสุขภาพของคู่สมรสไม่สามารถนำมาเบิกได้
2) นายสมบูรณ์ ทิพรส ร.ร. อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” เบิกของบุตร สาเหตุที่เบิก
ไม่ได้เพราะเป็นค่าวัคซีน ไม่สามารถเบิกได้
3) นางวิ ไ ลวรรณ สื บ สุ น ทร ร.ร.บ้ า นาคอนสา เบิ ก ของตนเอ ง สาเหตุ ที่ ยั ง เบิ ก ไม่ ไ ด้
ขาดใบคำสั่งแพทย์ให้ทำ MRI
4) นายก้องหล้ า เศษจำปา ร.ร.บ้ านนาค้อ เบิ ก ของบิ ด า สาเหตุ ที่ เบิ กไม่ได้ เนื่ องจากเป็ น
ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ที่ระเบียบไม่สามารถเบิกได้
5) นางวรัช รามศิริ ร.ร. บ้านปากห้วย เบิกของตนเอง สาเหตุที่ยั งเบิกไม่ได้เนื่องจาก ไม่ได้
แนบแบบ 7131
6) นางปราจิ น ต์ ขัน ทะมี ร.ร.บ้ านนาโม้ เบิ ก ของตนเอง สาเหตุ ที่ ยั งเบิ ก ไม่ ได้ เนื่ อ งจาก
ขาดใบแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แสดงรหัสการรักษา
7) นายประวิทย์ ศิริภาษณ์ ร.ร.อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สาเหตุที่ยัง เบิกไม่ได้
ขาดใบรับรองผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนและไม่ใช่ผู้ป่วยใน
8) นางสาวดารุ ณี กสิ กรรม ร.ร.บ้านสงาว เบิก ของบิ ด า สาเหตุที่ เบิ กไม่ได้ ขาดเอกสาร
โรงพยาบาลเอกชน, ขาดใบประเมินการรักษา, เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีเอกชนเบิกไม่ได้
9) นายศุ ภ ชั ย ดอนวิจิ ต ร ร.ร. บ้ านคอนสา เบิ ก ของตนเอง สาเหตุ ที่ เบิ ก ไม่ ได้ เนื่ อ งจาก
เป็นโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยนอก เบิกไม่ได้
10) นางสาวพิ ม ประไพ คั ญ ศรี ร.ร.บ้ านปากยาง เบิ ก ของมารดา สาเหตุ ที่ ยั งเบิ ก ไม่ ได้
ขาดเอกสารทะเบียนบ้าน และใบเสร็จไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงิน

๑๒

3.2.7 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- มีข้าราขการจำนวน 1 ราย ไม่สามารถเบิกได้ ได้แก่
- โรงเรียนบ้านวังผา นายดิลก คำน้อย เพราะเบิกครบแล้ว (ม.ปลาย เบิกได้ 4,800
เบิกไปแล้ว 4,800)
**** หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7 ให้มารับเอกสารคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ****
๓.๓ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ในวันที่1 6
มกราคม 2564 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู คือ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”โดย
จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ให้แก่หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค
ตามจำนวนเขต /อำเภอแต่ละจังหวัด อำเภอละ 8,000 บาท จากเดิมอำเภอละ 6,000 บาท
- สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ของจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิก ารจังหวัด
เลยได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดงานร่วมกัน เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอสรุปรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
พ.ศ.2564 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 บาท
สถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการสนับสนุ นการจัดงานวันครู
จากคุรุสภา 4 อำเภอ ๆ ละ 8,000 บาท ( อ.เชียงคาน/ ปากเชม / ท่าลี่/ นาด้วง) รวมทั้งสิ้น
32,000 บาท ทั้งนี้ให้ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดงานวันครูแต่ละ
อำเภอ รับเงินสนับสนุนฯ ได้ที่กลุ่มพัฒนาครูฯ หลังเลิกประชุมผู้บริหารประจำเดือน
- การแต่งกายชุดอนุรักษ์ไทยถิ่น / ชุดสูทสากล
- กำหนดการจัดงานวันครู (รายละเอียด แนบท้ายระเบียบวาระฯ)
- ผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.15 – 08.00 น.
หากพ้นกำหนดเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดลำดับเข้ารับรางวัล
3.3.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย”
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มี
จิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้พัฒนางาน และพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการ
เป็ นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒ นาคุณ ภาพของเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป โดยให้พิจารณาคัดเลือก
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยกำหนดโควตาให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน ๕๐ คน
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โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดสัดส่วน และโควตาให้แต่
ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ตามจำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให้แต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษาได้
ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกที่จัดส่งให้โดยมีเกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะ และส่งรายชื่อผู้ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ส่งให้
สพป.ลย.1 ภายในวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2563 เพื่ อดำเนินการต่ อไป ทั้งนี้ได้แจ้งหนังสือให้ ทุกกลุ่ มคุณ ภาพ
การศึกษาทราบและดำเนินการเบื้องต้นแล้ว (รายละเอียดฯ ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/n78zx)
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.
รายการค่าเช่าบ้าน งบดำเนิ นงาน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และดำเนินการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 262,500 บาท
3.4.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่1)
สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบุคคลากร
ภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 3 เดือน (ตุลาคมถึงธันวาคม 2563) โดยให้เบิกจ่ายฐาน
เงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ 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
3.4.3 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนยุทธศาสตร์สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 (70%) จำนวน 3 รายการ ซึ่งการจัดสรรในครั้งนี้
ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 70
ของจำนวนนักเรียน
สำหรั บ โรงเรีย นที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สพฐ. จะทำการหั กลบ
รายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2/2563 (30%) ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้ สพฐ. และโรงเรียนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ไม่มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียน
สพป.ลย 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
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1) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,043,532 บาท จำนวน 137 โรงเรียน
2) โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเกิ น วงเงิ น ที่ ค วรได้ รั บ และจะไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในครั้ ง นี้ ต้ อ งหั ก ลบในการจั ด สรรครั้ ง ถั ด ไป จำนวน 7 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นบ้ า น ลาดค้ อ
บ้านห้วยหวาย ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร บ้านโพนป่าแดง บ้านน้ำสวยภักดี บ้านแสนสำราญ บ้านผากลางดง
3) โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
3.4.4 สำรวจการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ตามที่ สพฐ. ได้มีการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ค่ า ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (รายงานงบปี เดี ย ว) และครุ ภั ณ ฑ์ โรงเรี ยนคุ ณ ภาพประจำตำบล และการแจ้ ง จั ด สรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (รายงานงบผู ก พั น )
ให้สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน แต่ยังไม่ก่อหนี้ผู กพันและพร้อมที่จะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันที เมื่อได้รับ
การอนุมตั ิเงินประจำงวด นั้น
สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนื่องจากการขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า และเนื่องจากนโยบาย การพัฒนาการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและ
งบผูกพัน) และครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย โรงเรียนได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการจำเป็น ณ ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ
สพป.ลย.1 จึงขอให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ ยืนยัน
ความต้องการจำเป็นของรายการที่เสนอขออีกครั้ง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หากไม่รายงานตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าโรงเรียนไม่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว
๓.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป้นธรรม เสมอภาคโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
การสร้ างโอกาสที่เป็ น ธรรม เพื่ อให้ เด็กทุ กคนในระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
การสื่ อสารอย่ างมีป ระสิ ทธิผ ล มี การประชาสั มพั นธ์ที่ห ลากหลาย สร้างการรับ รู้เพื่ อให้ เกิ ด
ความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่ อสารแลกเปลี่ ยนข้อมู ล เพื่อลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์ใช้สื่ อเทคโนโลยี
และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล
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๓.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2563 จำนวน 5 อัตรา อำเภอละ 1
อัตรา รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร คือ โรงเรียนบ้านนาแขม, โรงเรียนบ้านวังผา, โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น,
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสง่าว
3.6.2 รับ สมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (รายละเอียดฯ
เว็บไซต์ http://www.loeipeo.go.th/web/datas/file/1605681260.pdf)
3.6.3 การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมีอัตราว่าง
จำนวน 35 อัตรา
3.6.4 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีอัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา กำหนดสัดส่วน 50:50
๓.7 กลุ่มอำนวยการ
นางณัชชา อยู่สุขเสถียร (แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
- การจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สมุ ด โทรศั พ ท์ อ อนไลน์ เป็ น ฐานข้ อ มู ล หมายเลขโทรศั พ ท์ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ภายใน อย่ างฉั บ ไว คล่ องตัว นอกจากนี้ ผู้ ใช้ งานที่ เป็ น บุ คลากรฯ ยั งได้ รับ สิ ท ธิ์ในการแก้ ไขปรับ ปรุงข้อ มู ล
เลขหมายโทรศั พ ท์ ของหน่ ว ยงานของโรงเรียนและรายบุ ค คล ผ่ านระบบ AMSS++ โดยเข้ าไปที่ เมนู บริห าร
งานบุคคล http://amss.loei1.go.th/
๓.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กำหนดยืนยันแล้วเสร็จ
ภายในวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2563 ระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล Data Management Center (boppobec.info)
3.8.2 การใช้ ง าน AMSS++ แก้ ไข Platform กรณี ขออนุ ญ าตไปราชการ ของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน/ครู
3.8.3 การใช้ ง าน Big Data เมนู แ ผนที่ ภู มิ ศ าสตร์แ ละการเดิ น ทาง BIG DATA สพป.ลย.๑
(loei1.go.th)
- การใช้ปุ่ม เลือกรายการ/ส่งออก/พิมพ์/ค้นหา ตรวจสอบระยะทางจาก สพท. ถึงโรงเรียน
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3.8.4 งบประมาณค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 สพท./โรงเรียนเป็นผู้จัดหาและเบิกจ่าย
3.8.5 แบบสำรวจแนวทางการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา https://forms.gle/Uc5zdX411oYeQkPg7
๓.9 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ
ดังนี้
3.9.1 โรงเรียนที่ส่งโครงงานคุณธรรม โครงการทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ โดย โรงเรียนจักพงษ์บ้านห้วยเทียน, โรงเรียนบ้านคกมาด, โรงเรียน
บ้านนาโคก, โรงเรียนบ้านน้ำแขม, โรงเรียนบ้านปากยาง, โรงเรีย นบ้านเพียซำพุวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยตาด,
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย และโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563
3.9.2 โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นั กเรีย นได้พัฒ นาความสามารถทางวิช าการอย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจน
เป็ น การสร้ างบรรยากาศทางวิช าการในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นานวัต กรรมการเรีย นการสอนอย่างต่อ เนื่ อ ง
และได้กำหนดปฏิทิ น การจัด กิจกรรมพั ฒ นาความสามารถทางวิช าการผู้ เรียน ผ่ านกระบวนการแข่งขัน ทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดสอบในวันอาทิตย์
ที่ 31 มกราคม 2564/รอบสอง ระดับประเทศ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564/รอบสาม
จั ด ค่ ายอบรมเข้ ม ทางวิ ช าการ เดื อ นเมษายน-พฤษภาคม 2564 และประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนโรงเรี ย น
ทุกโรงเรียนในสังกัด คัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน www.obecimso.net รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษารับสมัคร วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
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นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
การนิเทศ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ loei 1 to be 1 ปี 2564
ปรัชญาการพัฒนากลุ่ม “เปรียบด้วยความรู้ ควบคู่บริการ ประสานด้วยใจ ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา นำพาสู่ความเป็นเลิศ”
วิสันทัศน์ นิเทศเต็มพื้นที่อย่างมีกระบวนการร่วมประสานเครือข่ายให้ได้คุณภาพ
ค่านิยมองค์กร ใส่ใจบริการ ประสานผูกจิต นิเทศแบบกัลยาณมิตร พิชิตคุณภาพ
การออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน การขั บเคลื่อนคุณภาพ
ที่สูงขึ้น มิติการพัฒนาคุณภาพ ในระยะ 1 ปี รูปแบบ 3P1S
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษาไปยังสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของครู
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
2) เพื่ อมุ่ งเน้ น การนิ เทศภายใน และการนิ เทศภายในของโรงเรี ย นและการบริ ห าร
จัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1 ได้รับการนิเทศโรงเรียน 100% เน้นกระบวนการคิด
การจัดกิจกรรม ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
เชิงคุ ณภาพ โรงเรี ยนมี ประสิ ทธิ ภาพในการบริหารจั ดการและครูผู้ สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ
ขอบข่ ายการนิ เทศ แนวทางการนิ เทศบู รณาการโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน สอดคล้ อ งนโยบาย
กำหนดประเด็ น การนิ เทศ 11 ประเด็ น คื อ การนิ เทศบู ร ณาการโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน อ่ า นออกเขี ย นได้
การจัดการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา นำเอาประเด็นเล่านี้ไปนิเทศ
การนิเทศภายใน การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ Coding
การจั ด การเรี ย นรู้ STEM, PISA รั ฐ มนตรี ได้ มุ่ งเน้ น ส่ งเสริม ให้ คุ ณ ครู จั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ ส่ งเสริม การคิ ด
การให้เหตุผล ส่งเสริมวินัยนักเรียน สิ่งแวดล้อม ศาลาพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตัวชี้วัด KPS 9 ข้อ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้องเรียนคนฮู้ ตั้งเป้า
ห้ องเรีย นเป็ น สำคัญ ครูจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ปฏิ บัติตามมาตรฐานตามหลั กสู ตร
จะมีองค์ประกอบ 4 ตัว 1. บรรยากาศห้ องเรียน 2. ครู 3. ผู้เรียน 4. สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ละตัว
องค์ประกอบ มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งตรงกับ นโยบาย ป้ายชัด ตัดหญ้า ทาสี ตรงตามมาตรฐานของห้องเรียน
มาตรฐานของครู มาตรฐานของผู้เรียน มาตรฐานสื่อนวัตกรรม ประเด็นการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการนิเ ทศ
นิเทศแบบ ห้องเรียนเป็นสำคัญ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร และการนิเทศแบบ COACH การสังเกตห้องเรียน
กระบวนการนิ เทศ 6 หลั ก สุ ด ท้ า ย การนิ เทศ Smart Classroom การบริ ห ารจั ด การและสะท้ อ นผล
การขับเคลื่อน วิถีใหม่วิถีคุณภาพ คณะกรรมการนิเทศ ประกอบไปด้วย 3 องค์คณะ 1. คณะกรรมการนิเทศ
ระดับเขตพื้นที่ 2. คณะกรรมการนิเทศเคลื่ อนที่เร็ว 3. คณะกรรมการศึกษานิเทศประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษา
การออกนิเทศโรงเรียนจะเริ่มออกนิเทศโรงเรียน วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2563 ประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น

๑๘

แนวทางการเปิด ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดฯ ทางเว็บไซต์ http://gg.gg/na6sq)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คำสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประณยา บุญลือ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

