รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอ้ ำนวยการกลุ่มฯ และ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 5/๒๕๖๓
วันที่ 1๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
director.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th
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รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๕ /๒๕6๓
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรอง
2. นายสายรุ่ง
3. นายยืนยง
4. นายอนุกูล
5. นางอมรา
6. นางปัทมา
7. นางสาวจานุรักษ์
8. นางสุชาดา
9. นางประณยา
10. นางมยุรี
11. นางนิราพร
12. นายมณฑล
13. นางจันทร์เพ็ญ
14. นางนัจรีภรณ์
15. นางณัชญานันท์
16. นายทวีศักดิ์
17. นางสาวกิ่งนภา
18. น.ส.จิรภิญญา
19. นางสาวอัญชลี
20. น.ส.ปาณิตา
21. นางสาวพิมพ์พิชชา
22. นางพรนิภา
23. นางสาวกิ่งนภา
24. นางสมัย
25. นายสุวิจักขณ์
26. นางวารุณี
27. นายนราพงศ์
28. นายธงชัย
29. นายสุพจน์
30. นายสุเทศ

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

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

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

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

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

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
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110.นายอดิเทพ
ทาเชาว์
111.นายสัญจอห์น
ราชมี
112.นายเกรียงศักดิ์ เขือ่ นแก้ว
113.นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
114.นายประวิทย์
ตันทอง
115.นายภาคภูมิ
นอแสงศรี
116.นายสุบัน
ประทุมทอง
๑17.นายสมพร
กตะศิลา
118.นายอภิชาติ
บุญงาม
119.นายวิวัฒน์
ประสมทรัพย์
๑20.นายสหรัฐ
เต็มวงษ์
๑21.นายสุรศักดิ์
กาษี
๑22.นายมาโนชญ์
เขียนสีอ่อน
123.นายอัศวิน
เชื้อเมือง
๑24.นายทองอินทร์ อุบลชัย
๑25.นายณรงค์ชัย
บุตรวัง
126.นายวินัย
ศรีศุภฤกษ์
127.นายทศพล
จันโทวาท
๑28.นายนิคสัน
ทองทิพย์
๑29.นางสาวเนติมา เจนวรกุล
๑30.ว่าที่ ร.ต.ธนดล เกษตร
๑31.นายธิติวัฒน์
สุวรรณศรี
๑32.นางเยาวเรศ
ศรีราคำ
๑33.นายตระกูล
ธัญญารักษ์
๑34.นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
๑35.นายสมบัติ
ยศปัญญา
๑36.นายโชคชัย
แร่นาค
๑37.นายดาวเด่น
เหลาผา
๑38.นายเผด็จ
ผาหอมสุข
๑39.ว่าที่ร.ต.เผด็จ
ขนุนใหญ่
140.นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยศรี
๑41.นางสาวปูรดิ าภ์ อยู่วราโชติ
๑42.นายเสน่ห์
เลไทย
143.นายสมัคร
วันทองสังข์
144.น.ส.ชฎาพร
ยืนยงกิตติชัย
๑45.นายสมชาย
รติเดช
๑46.นางบุญเยี่ยม
รินลา
๑47.นายวัฒนา
ศรัทธาคลัง
๑48.นายสมนึก
ดีสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
(แทน)ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
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๑49.นายศักดิ์ชาย
๑50.นายถาวร
๑51.นายพงศ์นภัทร
๑52.นางรัชดา
๑52.นายเจษฎาภร
154.นายเกี่ยน
๑55.นายพิสิฐศักดิ์
๑56.นางสุปราณี
๑57.นายดิลก
๑58.นายทัศดี
159.นางรัตนาภรณ์

ไร่ขาม
สืบผาง
บุญโสม
สืบผาง
สีดา
สุวรรณเกษี
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
คำน้อย
แสนราษฎร์
พินิจนึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสถิตคุณ
2. นายธันยพงศ์
3. นางศิวยา
4. นางศิรภิ รณ์
5. นางสมิหรา
6. ด.ต.หญิงกิตติกา
7. ร.ต.อ.อาทิตย์

บุญเรือน
งอยปัดพันธ์
รักคง
เยาวพันธ์
สาริกา
ศรีโบราณ
บุญเทพ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

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

มีชัย
อยู่สุขเสถียร
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
อาจแก้ว
ทองไชยะ

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

เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรอง ปั ญ สั งกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนิ นการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1.1 การรั บ ย้ ายผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ในสั งกัด สพป.ลย.1 จะมีการประชุม อกศจ.เลย วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2563 สำหรับรอขึ้นบัญชี ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา สพป.ลย.1 บรรจุเพิ่ม
5 รับย้าย 7 อัตรา การย้ายเดินทางประมาณต้นมิถนุ ายน 2563
1.2 การมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 105 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต เป็นสถานศึกษาเอกชน โดยมีมาตรการ
7 อย่าง ในการคัดกรอง มาตรการโควิด 19 ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและปฏิบัติตาม ศบค. มอบบ้าน
ตรงข้ามศูนย์ฝึกวิชาทหาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำหรับการมอบบ้านน้ำใจ หลังที่
106 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ, หลังที่ 107 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ณ บ้านนาสีฯ, หลังที่ 108 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาล “ปทุมมาสงเคราะห์”, หลังที่ 109
ปิดโครงการ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
1.3 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายช่วงโควิด เพิ่มเวลาพัก
ลดการประเมิน งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
1.4 โรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ เรียนรวม ให้เตรียมสื่อการจัดการเรียนการสอนไว 80%
1.5 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีบริบทต่างกันจะกระทำการแบบเดียวกันไม่ได้ในส่วนการจัดการเรียนการสอน
1.6 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ครูต้องมาปฏิบัติงานที่โรงเรียน
1.7 การเรียนรู้ในโรงเรียน ไม่มีคำว่าแนวทางเดียวกันแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “ผู้เรียนมีคุณภาพ”
การบวนการต่างกันบริบทต่างกัน
1.8 มาตรการ มีอยู่ 3 อย่าง คือ Onsite, On-air, Online
1.9 ผลการสำรวจ Onsite, On-air, Online ต้องการเรียนแบบผสมผสานกัน วิช าที่ฝึ กเด็กพิ เศษ
มีการเรี ย นรู้ช้า ออนไลน์ ย าก วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ครูต้ องไปสำรวจนั กเรียน และจัดทำ Onsite,
On-air, Online
2.0 ผู้บริหารต้องจัดประชุม ฯ อศม., นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, นายก, ผอ.กองการศึกษา, กรรมการ
สถานศึกษา, กรรมการผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, กลุ่มเป้าหมายจัดประชุม ถามมติของที่ประชุม ด้านความเห็นชอบการ
จัดการเรียนการสอน Onsite, On-air, Online และครู ผู้บริหารโรงเรียน ช่วยกันออกแบบจัดการเรียนการสอน
Onsite, On-air, Online
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้ ครูสำรวจจำนวนอุปกรณ์ของโรงเรียน นักเรียน สามารถเป็น
ครูปลายทางได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้
2.2 มอบทีม ICT เขต และศึกษานิเทศก์ และทีม ICT ของกลุ่ มเครื อข่าย 13 กลุ่ มไปดำเนินการจัด
อบรมให้ครู การทำสื่อ ออนไลน์-ออฟไลน์ ครูต้องมีความพร้อมในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน ภายในระยะเวลา 3 อาทิตย์ สัปดาห์แรกทีม ICT เขต สำรวจครูรายคน ท่าน ผอ.สพป.ลย.1 จะนำ
ข้อมูล ดังกล่ าว นำเรีย นเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัดเลย อนุมั ติ ในการเปิ ดภาคเรียน 1/2563 ตั้งแต่ วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2563 เป็ น ต้น ไป ที ม ICT ทำ แบบประเมิน ให้ ผู้ บ ริห าร สรุปปัญ หาทุ กๆ สั ปดาห์ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้รอคำสั่งจาก ผอ.สพป.ลย.1
2.3 ครูมีหน้าที่ศึกษาบทเรียน DLTV และจัดทำสื่อการเรียนการสอน และสำรวจหาครูปลายทางคือ
ผู้ปกครอง
2.4 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยท่าน ผอ.สพป.ลย.1 ต้องการทราบ
ข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมต้องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 อาจไม่เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนใดที่มีความ
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พร้ อ ม และโรงเรี ย นใดที่ ไม่ มี ค วามพร้ อ ม ประชุ ม กั น ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ าย พนั ก งานประจำท้ อ งที่ มี นายอำเภอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงรียนที่ดำเนินการสอน DLTV ได้ก็ต้องมีการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน การจั ดเวียนเด็ก จั ดเวีย นเป็ นชั้น เป็นกลุ่ ม ไม่ให้ มีกิจกรรมอย่างเดียว โดยให้ มีการจัดแบบ
Onsite, On-air, Online โดยโรงเรียนหาวิธีการเอง และรายงานข้อมูลมายัง สพป.ลย.1 ครูจะต้องไปดูปรับสื่อที่
ต้องจัดเตรียม ดูความพร้อมของโรงเรียน ครูต้องมีหน้าที่จัดตาราง DLTV มีใบงาน ครูต้อมเตรียมความพร้อมตาม
ความจำเป็น ครูให้รู้กลุ่มเด็กในการจัดการเรียนการสอน เรื่องไหนเอาสื่อจาก สพฐ. เรื่องไหนที่เอาสื่อที่ตนเองผลิต
ครูจ ะต้องวัด โดยการสั งเกต เด็กจะเกิดองค์ค วามรู้อย่างไร ผู้ ป กครองพร้อ มอย่างไร ครูต้ องเตรีย มการจัด 1
สัปดาห์ ผู้ บริหารประเมินสรุป ปรับปรุง อะไรบ้าง PLC และมีการรายงาน ภายวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563
เป็นต้นไป
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 ่ ๔/๒๕๖ ๓
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ทีจ่ ัดส่ง 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
1) นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน และนายประชา แสนกลาง นายอําเภอท่าลี่
2) สถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 4.2 ล้าน ราย จำนวนผู้เสียชีวิต
290,000 ราย ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 66 เสียชีวิตสะสม จำนวน 56 ราย
3) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออไปอีก ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การออกนอก
สถานเคหะ ยังเหมือนเดิม (ห้ามสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน) สพฐ. กำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4) ประกาศ สำนักงานคุรุสภา เรื่อง การให้ความสะดวกแกผู้ไปขอรับใบประกอบวิ ชาชีพ ได้
ปรับรูปแบบ สามารถขอรับบริการให้ทางระบบ e-service
5) การประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลภายนอกเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรตำแหน่ ง ครู ผู้ ส อน
จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท รับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน
2563 ในวันเวลาราชการ กำหนดการสอบ วันที่ 20 มิถุนายน 2563
6) การย้ายข้าราชการครูและผู้ บริหารสถานศึกษา มีการตัดตำแหน่งโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ จาก
โรงเรี ย นบ้ านห้ ว ยกระทิ งไปให้ โรงเรี ย นบ้ า นน้ ำภู , โรงเรี ย นบ้ านก้ า งปลาว่ า งจากการย้ า ย สำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีเขียนย้าย 2 ราย สำหรับโรงเรียนบ้านท่าลี่และโรงเรียนบ้านน้ำพร จะประกาศรับย้ายอีกครั้งหนึ่ง
7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า กระทรวงศึกษาถือเป็นกระทรวงตัวอย่างและ
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี

๙

นายอนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
1) การเปิดภาคเรียน 18 พฤษภาคม - 31 มิถุนายน 2563 การสำรวจความพร้อมต่าง ๆ
ช่วงนี้อยู่ในระยะทดลอง วันที่ 18 พฤษภาคม 25632 เตรียมการให้ พร้อมเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563
ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
๒) วั น เปิ ด ภาคเรี ย นเทอมที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิ ก ายน 2563
จำนวน 93 วัน ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 จำนวน 88 วัน
เวลา 181 วัน สำหรับอนุบ าล จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 180 วัน จะกระทบกับ ระดับ
ประถมศึกษา 1 ปีการศึกษาจะต้องเรียนให้ครบ 200 วัน ตามกำหนดการเรียนของ สพฐ. จะขาดเวลาเรียน 19
วัน ให้โรงเรียนวางแผน หาเวลาชดเชยอาจเป็นช่วงเวลาวันเสาร์ -อาทิตย์ หรือชดเชยผ่านระบบ Onsite, On-air,
Online ให้ครบ 19 วัน เป็นการวางแผนบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็น Onsite
๓) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV ให้ครูจัดทำสื่อออนไลน์แบบการสอนแบบ DLTV
ถือเป็นการจัดทำสื่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของครู ผลงานของโรงเรียนได้ ทำให้ครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ผลการสอบ O-NET และ NT ปี 2562 ค่าเฉลี่ย 44.65 น้อยกว่าปีที่แล้ว ระดับประเทศ
45.70 น้อยกว่าระดับประเทศ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จำรูญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 การประกวดออกแบบมาสคอต “น้อง Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จั ด การประกวดออกแบบมาสคอต “น้ อ ง
Coding” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด สำหรั บนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปที่ส นใจ โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษาและอาชีพ เพื่อชิงโล่ รางวัล จากรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และเงินรางวัลรวม ๖๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งไปทาง
E-mail: codingobec@gmail.com ประกาศผล วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th
3.2.2 การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้ารับ
การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จำนวน ๕๗ โรงเรียน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประเมิน คาดว่าจะสรุปเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้

๑๐

3.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (หลักสูตรเฉพาะทาง)
ด้ ว ยระบบทางไกล ได้ น ำเทปมาให้ คุ ณ ครู เข้ าอบรมในช่ ว งหยุ ด ในภาวะวิ ก ฤติ COVID-๑๙ เริ่ ม อบรมวั น ที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณครูเข้าร่วมอบรม ดังกล่าว
3.2.4 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจัดอบรมครูด้ว ยระบบทางไกล แก่ครูพี่ เลี้ยงและ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รอบครูพี่เลี้ยง
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนรอบครูผู้สอนที่คุณครูได้ลงทะเบียนไว้แล้ว คณะดำเนินงานได้เลื่อนการอบ รม
ไปโดยไม่มีกำหนด
3.2.5 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่ สำนั กทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กำหนดให้มี การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และดำเนินการประเมินในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒
รายวิ ช า ได้ แ ก่ ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ , ความสามารถด้ า นภาษาไทย ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
มีโรงเรียนในสังกัด เข้าสอบ ๑๓๙ โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ๒,๔๕๓ คน (เด็กปกติ ๒,๐๘๗ คน Walkin: ๑๘ คน) นั้ น บั ด นี้ สำนั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ได้ ป ระกาศผลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย น (NT) ป. ๓
เรียบร้อยแล้ว สรุปภาพรวมของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดังนี้
๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาพรวมของเขตพื้นที่
ทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๖๔ ได้ลำดับที่ ๒ ของจังหวัด (N=๕)
ได้ลำดับที่ ๑๑ ของระดับศึกษาธิการภาค (N=๒๒) ได้ลำดับที่ ๑๖๖ระดับสังกัด สพฐ. (N= ๑๘๘) เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับสังกัด สพฐ. พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าทุกระดับ
๒) จำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ ด้านคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ
ดีมาก จำนวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๓ ระดับดี จำนวน ๓๘๙ คนคิ ดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๓ ระดับพอใช้
จำนวน ๑,๐๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๓ และระดับปรับปรุง จำนวน ๔๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๙ ด้าน
ภาษาไทย ระดับดีมาก จำนวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ระดับดี จำนวน ๕๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓
ระดับพอใช้ ๗๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๒ และระดับปรับปรุง จำนวน ๖๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓
๓) ผลการเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่, ระดับสังกัด สพฐ., ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
ปี การศึ กษา ๒๕๖๑ กับ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่ามีคะแนนต่ำกว่าปี ๒๕๖๑ ทุกด้านผล และการประเมิ น
คุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อเรียงลำดับระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่ได้ลำดับที่ ๑ โรงเรียน
บ้านโพนสว่างวังเย็น ลำดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก้างปลา ลำดับที่ ๓ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ส่วนโรงเรียน ๓ ลำดับ
สุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนบ้ านป่าข้าวหลาม, โรงเรียนบ้านห้ วยผักกูด และโรงเรี ยนบ้านห้ วยเดื่ อ รายละเอียดดัง
รายงานผลการประเมินผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แนบ ตาม QR Code

๑๑

3.2.6 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เนื่ องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๕) ตามความในข้อ ๒ การห้ ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราช
กำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (๑) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่
เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด
อาจพิจารณาปิด จำกัดหรือห้ามการดำเนินการสถานที่หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมอื่ นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ตาม(๖)เพิ่มเติมภายในพื้นที่รับผิดชอบได้ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ แต่การสั่งให้เปิด
ดำเนินการสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีคำสั่งปิดหรือมีข้อจำกัดการใช้สถานที่ตาม (๑) ถึง (๕) หรือตามที่มีคำสั่ง
ปิดตาม(๖) และ(๗) จะกระทำมิได้จนกว่ าจะได้ประเมินสถานการณ์และข้อกำหนดที่ผ่อนคลายต่อไป ทั้งนี้ตั้ งแต่
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้นจึงส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแถลงการณ์การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-๑๙ ครั้งที่ ๒ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้
1) รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่
โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มคี วามปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัย
จะมีการเรียนรู้ผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online
๒) นโยบายหลักทีน่ ำมาใช้คือ เพิ่มเวลาพักซึ่งจะมีการแถลงอีกครั้งในรายละเอียด
ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้
ผู้ที่เกีย่ วข้อง รวมถึงนักเรียนผ่อนคลายได้มากก็น้อย
๓) การเตรียมความพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่ม
ทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เราพิจารณาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึง เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้มากที่สุดในกรณีที่วันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ เราไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้

๑๒

๔) กระทรวงศึกษาฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสัดส่วน ๘๐%
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ อีก ๒๐% หรือมากกว่า ให้ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละ
พื้นที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม
๕) การเรียนการสอนผ่านทางไกลจะใช้สื่อโทรทัศน์(TV) ในทุกระบบเป็นหลัก ทั้งนี้
ได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีมาตรฐาน โดยมีดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาฯ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม
(Facebook : Nataphol Teepsuwan ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้อบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ
ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทาง OBEC Channal ได้มอบนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ออกเป็น ๔
ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม ๑ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การสืบเสาะแสวงหาสื่อ
การเรียนการสอนทางไกลหรือการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระยะที่ ๒ ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน TV ในจำนวน ๑๗ ช่อง หรือ DLTV สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมี ๑๕ ช่อง เนื้อหาวิชาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยวี ดิ ทั ศ น์ ก ารสอนโดยครู ต้ น แบบและระบบออนไลน์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา
ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจัดการเรียนการสอนถึง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔) โดยการขับเคลื่ อนการเรียนการสอนระบบปกติ ๒ รูปแบบ คือ เรียนปกติในห้องเรียน
และระบบออนแอร์ ห รื อ ออนไลน์ ในการขั บ เคลื่ อ นการสร้างการเรีย นรู้ให้ กั บ นั ก เรีย น หรือ สามารถนำทั้ ง ๒
มาผสมผสานใช้ ร ะบบร่ ว มกั น โดยแต่ ห ากสถานการณ์ ไม่ ค ลี่ ค ลาย พบผู้ ติ ด เชื้อ COVID-๑๙ เพิ่ ม มาอี ก ครั้ ง
ต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องของระบบออนแอร์ห รือออนไลน์และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน ต่าง ๆ โดยจะต้องได้ รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (ศบค.) จังหวัด
สรุป การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คือ
ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
ON-AIR เรียนที่บ้าน
๑) ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใช้สื่อ DLTV
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ใช้สื่อของ สพฐ.

๑๓

ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
๑) DLTV – www.dltv.ac.th
๒) DEEP (Digital Education Excellence Platform) www.deep.go.th
ระยะที่ ๔ การทดสอบและศึกษาต่อ ๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ดังนั้น ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
เขตพื้น ที่ การดำเนิ น การด้านวิช าการของสถานศึกษาในการจั ดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID ๑๙
ในช่วงโรงเรียนปิด ในระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ นั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตร จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑) ประชุมปรึกษาหารือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น
กรรมการสถานศึ ก ษา คุ ณ ครู ผู้ ป กครอง ฯลฯ ตามช่ อ งทางที่ เหมาะสมเพื่ อ กำหนดรู ป แบบหรื อ แนวทาง
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา
๒) เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้าน
วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อใบงาน ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง ฯลฯ
๓) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไข
ศบค.จังหวัด
๔) ทดลองสอนตามระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด คือ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓ โดย
ระดับก่อนประถมศึกษา/ปฐมวัย จัดการเรียนเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เนื่องจากในระดับชั้นป.๓ ต้องมีการทดสอบ NT)
ระดั บชั้น ป.๔ – ๖ เน้ น ใน ๔ กลุ่ มสาระหลั ก คือ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.๑ – ๓ เน้น ใน ๔ กลุ่ มสาระหลั ก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น
๕) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยให้กับนักเรียน รวมทั้งระบบ
การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
๖) ประมวลผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สพป.ลย.๑ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
หรือโดยทันที กรณีมีปัญหาหรือมีเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ ๒ ระหว่าง ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
จะไม่ นั บ เป็ น เวลาเรี ย น ซึ่ ง ตามระเบี ย บฯจะนั บ เวลาเรี ย นตามปฏิ ทิ น การปิ ด -เปิ ด ภาคเรี ย นตามที่

๑๔

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ (อ้างอิงจากการตอบปัญหาข้อซักถามในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ การประชุม
ผอ.เขตทั่วประเทศ โดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)
และเพื่อทราบสภาพการทดลองสอนในระหว่างวั นที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๙ พฤษภาคม นี้
ทั้งปัญหา อุปสรรค และความต้องการการช่วยเหลือจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา /
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา จึงได้จัด ทำ
แบบสอบถามแบบGoogle Form (ดำเนินการเสร็จแล้วแต่จะจัดส่งให้ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) และ
ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านได้ช่วยตอบแบบสอบถาม เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูล ในการดำเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อไป
3.2.7 ประชาสัมพันธ์การสร้างข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดสอบ
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจั ดสอบโดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อพั ฒ นาบุ คลากรระดับสนามสอบ ซึ่งประกอบด้ วย หั วหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการทดสอบ ในการนี้สถาบัน
ทดสอบฯต้องการสร้างข้อสอบเพื่อนำเข้าสู่คลังข้อสอบ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นคณะทานระดับศูนย์สอบ
๒) เป็นผู้ศกึ ษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบและได้รับเกียรติบัตร ขั้นที่ ๒
๓) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล และสามารถเก็บรักษา
ความลับได้
โด ย บุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม ส น ใจ ส าม ารถ ส่ งใบ ส มั ค รเข้ าร่ ว ม โค รงก ารผ่ าน E-mail :
nietselearning@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ กลุ่ ม งานบ ริ ห ารการท ดสอ บ และศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย เบ อร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๒ ๒ ๑ ๗ ๓ ๘ ๐ ๐ ภ ายในต่ อ
๗๒๑,๗๓๘,๗๓๙,๖๐๓ หรือ E-mail ข้างต้น หากได้รับการคัดเลือกและข้อสอบได้รับการคัดเลือกและกลั่นกรอง
นำเข้าสู่คลังข้อสอบ จะได้รับค่าตอบแทนการออกข้อสอบรายข้อละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
3.2.8 ประชาสัมพันธ์ เพจกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.ลย ๑
ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.ลย.๑ ได้สร้างเพจกลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา สพป.เลย เขต ๑ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ข่าวสารแวดวงทาง
การศึกษา นโยบายด้านการศึกษา เทคนิ ควิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ คลังข้อสอบฯลฯ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่สนใจ เข้าไปเยี่ยมชม แสวงหาความรู้ และกดถูกใจ
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๓.๓ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่
(1). ค่าอุปกรณ์การเรียน (2).ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
และกรณีได้รบั จัดสรรไม่ครบตามกำหนด รายละเอียดได้แจ้งจัดสรรไปทางระบบ AMSS+
ในส่วนของ สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิ นอุดหนุน จำนวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)
จำนวน 143 โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 575,250.- บาท
3.3.2 รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผน
งานพื้นฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ให้กับโรงเรียนทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันสัญญา นั้น
สพฐ. ได้ตรวจสอบข้อมูล แล้วพบว่ามีรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บางรายการที่มีการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้วและโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการ
ก่อ หนี ้ผ ูกพัน ได้ต ามระเบีย บที่เกี่ย วข้องได้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็น การติด ตามเร่งรัด การใช้งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให้ สพท. แจ้งโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดที่ กำหนดทาง https://e-budget.jobobec.in.th โดยให้กรอกแบบรายงาน
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๔ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 การเร่งรัดการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่โรงเรียนในสังกัด ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
งบดำเนินงานและงบลงทุนไปแล้วนั้น
กรณีงบดำเนินงาน ขอให้เร่งรัดการดำเนินการและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายโดยเร็ว
กรณีงบลงทุน
- รายการครุภัณฑ์ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9 โรง ส่งสำเนาสัญญามาสร้าง PO
เพื่อขอกันเงินในระบบ GFMIS ครบทุกโรงเรียนแล้ว
- รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมงบดำเนินงาน 16 โรง กำหนดให้ส่งสำเนาสัญญา
จ้างมาสร้าง PO ในระบบ GFMIS ในวันที่ 29 เมษายน 2563
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- ส่งแล้วจำนวน 14 โรง
- ยังไม่ส่ง จำนวน 2 โรง คือ 1.โรงเรียนเพียงหลวง 18 2.โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
2) โรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซม กิจกรรมสาพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
จำนวน 16 โรง กำหนดส่งสำเนาสัญญาสร้าง PO วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8
พฤษภาคม 2563)
- ส่งมาจำนวน 14 โรง
- โรงที่ยังไม่ส่งมา 1. โรงเรียนบ้านหนองปกติ 2.โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
3) งบอนุมัติเงินงวดมาใหม่ 5 รายการ คือ ก่อสร้างส้วมและบ้านพักครู กำหนดส่งสำเนา
สัญญากันเงิน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โรงที่หาผู้รบั จ้างได้แล้ว สามารถลงนามได้
4) รายการก่อสร้างอื่นๆ นอกเหนือจากที่แจ้ง ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด ก่อสร้างลานกีฬา,
ก่อสร้างอาคารเรียน, ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
- กรณีงบไม่เกิน 5 แสน/วิธีเฉพาะเจาะจง หาผู้รับจ้างไว้เลย (ผู้รับจ้างที่มีข้อมูลใน
ระบบแล้วเท่านั้น)
3.4.2 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)
ด้วย สพฐ. แจ้งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.4/ว 130 ลงวันที่ 3 เมษายน
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
กรณีผู้มีสิทธิหรือหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หากแพทย์เห็นว่า อาการดีขึ้น
สามารถส่งตัวกลับไปพักฟื้น ณ สถานที่ที่สถานพยาบาลทางราชการได้จัดหาไว้เฉพาะ เช่น สถานพยาบาลสนาม
หอผู้ป่วย COVID 19 ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วย จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติสามารถกลับบ้านได้
ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท/วัน แจ้งเพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติต่อไป
3.4.3 การให้ความช่วยเหลื่อผู้กู้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ครูในสถานการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ความช่วยเหลือโดยพักชำระหนี้เงินต้นและเงิน
คิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงิน เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน เริมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31
กรกฎาคม 2563 โดยผู้กู้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
3.4.4 การเบิกถอนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดระยะเวลาค้ำปะกัน
ตามทีโ่ รงเรียนในสังกัดได้นำส่งเงินประกันสัญญาเพื่อนำฝากคลังนั้น ขณะนี้มีหลักประกันที่เป็น
เงินสดดังกล่าวครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกันแล้ว 33 รายการ ยังไม่ได้เบิกถอนคืน
- จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบและแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เบิก-ถอน คืนโดยด่วน
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3.4.5 แจ้งขยายเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ธนาคารออมสิน แจ้งขยายระยะเวลาพักชำระหนี้จากเดิม 3 เดือน (1 เมษายน 2563 –
30 มิถุนายน 2563) เป็น 6 เดือน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) โดยไม่จำกัดยอดเงินต้น
คงเหลือ จึงแจ้งให้บุคลากรที่เป็นลูกหนี้ทราบ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คำสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

