รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอ้ ำนวยการกลุ่มฯ และ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 8/๒๕๖๓
วันที่ 2๔ สิงหาคม 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 8/๒๕6๓
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายรอง
2. นายสายรุ่ง
3. นายยืนยง
4. นายอนุกูล
5. นางอมรา
6. นางจิรภา
7. นางสุชาดา
8. นางประณยา
9. นางมยุรี
10. นายมณฑล
11. นางนิราพร
12. นางจันทร์เพ็ญ
13. นางณัชญานันท์
14. น.ส.จิรภิญญา
15. นางสาวอัญชลี
16. นางพรนิภา
17. นางสมัย
18. นายทวีศักดิ์
19. นางวารุณี
20. นายนราพงศ์
21. นายธงชัย
22. นายสุพจน์
23. นายกฤตภาส
24. นายประวิทย์
25. นายมงคล
26. นายประสงค์
27. นายสุริยา
28. นางโสภาพร
29. นายมานพ
30. นายถาวร

ปัญสังกา
ปลั่งกลาง
ปาลี
ศรีสมบัติ
จำรูญศิริ
ฟองชัย
กองสิงห์
บุญลือ
ปลั่งกลาง
พร้อมสันเทียะ
โสดาวิชิต
ปุญนุวงศ์
มังคละโยธิน
ศรีเพียแก้ว
แก่นจันทร์
จำปานิล
ปริบาล
หารคำอุ้ย
ทีนา
อาษารินทร์
โกมลไสย
นาเลาห์
สายทองดี
น้อยบัวทอง
ชูทิพย์
สมอออน
หงส์เวียง
เสนีย์โสตร
น้อยบัวทอง
คำพีระ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
รักษาการผู้อำนวยการกลุม่ พัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
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31. นายมงคล
32. นายเดช
33. นายพัชวิชญ์
34. นายเกรียงศักดิ์
35. นายเล็ก
36. นายนิรุจน์
37. นายกันตภณ
38. นายสุบรรณ
39. นายสุรพล
40. นายพลไชย
41. นายไพบูลย์
42. นายถนอม
43. นายโยธิน
44. นายนิพนธ์
45. นายสุรชัย
46. นางสาวอรุณี
47. นายเหลาทอง
48. นายโกวิทย์
49. นายสมเชาว์
50. นายสุปชัย
51. นายกริชพรหม
52. นายสุชาติ
53. นายธงชัย
54. นางกัญญาณัฐ
55. นายสุเกียรติ
56. นางกัญญาณัฐ
57. นายณรงค์ศักดิ์
58. นายณฐกร
59. นายประสิทธิ์
60. นายไกรยุทธ
61. นายสวัสดิ์
62. นายสมัย
63. นายปรัชญ์
64. นายกิติศักดิ์
65. นายวรรัตน์
66. นายวิฑูรย์
67. นางศิรลิ ักษณ์
68. นายพันธุ์เทพ
69. นายสนธยา

ชูทิพย์
ปาจรียานนท์
โฮงยากุล
โสมนาวัตร์
กันทะวงศ์
พักกระโทก
อินพิทักษ์
ธรรมกุล
เวียงทอง
พลเพชร
กงภูธร
กุลจนีย์
จันทร์สว่าง
แสนนางชน
แสนประสิทธิ์
ราชพัฒน์
ศรีวิเศษ
พรหมหาราช
แก้ววงษา
วิริยะศรีสุวัฒนา
ประสาน
คำบุยา
เหง้าวิชัย
สิมสวัสดิ์
สุจิมงคล
สิมสวัสดิ์
พิมพ์สุวรรณ
ผิวพันธมิตร
ศรียากุล
พัว้ สุข
ชานุชิต
วันนา
ทองวัฒน์
เสนานุช
บุตรธรรม
สุระอุดร
สุระอุดร
ใจคำ
พันชะโก

ผู้อำนวยการโรงเรียนกอไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านนาดินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
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70. นายนิคม
71. นางศรัญญาภรณ์
72. นายชาญชัย
73. นางศิริลักษณ์
74. นายไพรัตน์
75. นายอดิศักดิ์
76. นายเชษฐา
77. นายสฤษติ์
78. นางสาวสุริณี
79. นายวุฒินันท์
80. นางสุพรรณี
81. นายสุรชาติ
82. นางรัตนาภรณ์
83. นายธรากร
84. นางปิยะวดี
85. นายเจษฎา
86. นางอภิญญา
87. นายสมชาย
88. นางศิวยา
89. พลฯ สมัครนิยม
90. นางสังวาลย์
91. นายสุพล
92. นายนพรัตน์
93. นายนพรัตน์
98.นายภมร
99.นายแสงทอง
100.นางเธียรรัตน์
101.นายประยงค์
102.นายเริงศักดิ์
103.นายณภัทร
104.นายสุนทร
105.นายนพดล
106.นายทองใบ
107.นายอโศก
108.นายอดิเทพ
109.นายสัญจอห์น
110.นายเกรียงศักดิ์
111.นางสาวพรบุญญา
112.นายประวิทย์

ศรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ศรีเหลา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
สิงห์สุวรรณ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ปรุงพณิชย์
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
แสงรัตน์
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
วัฒนศรีทานัง ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
สุวรรณศรี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
จันปัดถา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
พินิจนึก
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
ปัญสังกา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
สุริฉาย
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
บุตรดีไชย
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
ศรีนิล
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
คำพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
รักคง
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ศรีสถาน
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ภาระหันต์
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ
แก้ววงษา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
ศรีจำนงค์
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
วิชาเครื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
สีลารักษ์
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
ธนะสูตร
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ศรีริ
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
วงษ์ดี
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ปางชาติ
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
แก้วแจ่ม
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ราชโยธา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
เครือปละ
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ใจทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
ทาเชาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
ราชมี
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้
เขือ่ นแก้ว
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
อัญชุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ตันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
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113.นายภาคภูมิ
114.นายสุบัน
๑15.นายสมพร
116.นายอภิชาติ
117.นางสาวศิริภรณ์
๑18.นายสหรัฐ
๑19.นายสุรศักดิ์
๑20.นายอัศวิน
121.นายมาโนชญ์
122.นายอดิพงษ์
๑23.นายทองอินทร์
124.นางสมิหรา
๑25.นายณรงค์ชัย
126.นายวินยั
๑27.นายนิคสัน
๑28.นางสาวเนติมา
129.นายทศพล
130.นายตระกูล
๑31.นายธิติวัฒน์
๑32.นางเยาวเรศ
๑33.นางนิภาพร
๑34.นางสาวรุจิรดา
๑35.นายโกวิทย์
๑36.นายวีระพล
137.นายดาวเด่น
๑38.นายเผด็จ
๑39.ว่าที่ร.ต.เผด็จ
140.นางสาวปูรดิ าภ์
๑41.นายบุญมี
142.นายสมัคร
143.นางนิภาพรรณ
๑44.นายสมชาย
๑45.นายศิริ
๑46.นายวัฒนา
147.นายสมชาย
๑48.นายสมนึก
๑49.นายศักดิ์ชาย
๑50.นายถาวร
๑51.นางกรชนก

นอแสงศรี
ประทุมทอง
กตะศิลา
บุญงาม
เยาวพันธ์
เต็มวงษ์
กาษี
เชื้อเมือง
เขียนสีอ่อน
เพ็งพันธ์
อุบลชัย
สาริกา
บุตรวัง
ศรีศุภฤกษ์
ทองทิพย์
เจนวรกุล
จันโทวาท
ธัญญารักษ์
สุวรรณศรี
ศรีราคำ
นามวงษา
พรหมโคตร
ปราบพล
โคตรวงษา
เหลาผา
ผาหอมสุข
ขนุนใหญ่
อยู่วราโชติ
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
รติเดช
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
รติเดช
ดีสุข
ไร่ขาม
สืบผาง
ศรพรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย

๖

152.นายพงศ์นภัทร
๑53.นางรัชดา
154.นางชฎาพร
๑55.นายเจษฎาภร
๑56.นายพิสิฐศักดิ์
๑57.นางสุปราณี
158.นายพิรพัฒน์
159.นายเกี่ยน
๑60.นายดิลก
๑61.นายทัศดี
162.ด.ต.หญิงกิตติกา

บุญโสม
สืบผาง
ยืนยงกิตติชัย
สีดา
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
ธนะสูตร
สุวรรณเกษี
คำน้อย
แสนราษฎร์
ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวจานุรักษ์
2. นายธันยพงศ์
3. นางนัจรีภรณ์
4. นางสาวกิ่งนภา
5. นายสุวิจักขณ์
6. นางสาวพิมพ์พิชชา
7. นางสาวกิ่งนภา
8. นายสุเทศ
9. นายไพฑูรย์
10. ร.ต.อ.จอม
11. นางสาวเสาวลักษณ์
12. ร.ต.อ.อาทิตย์

กมลรัตน์
งอยปัดพันธ์
ทุมสงคราม
สกุลตั้ง
ชัยมงคล
จิตรจันทร์
สกุลตั้ง
นาคะรังษี
จันทรา
พรมลา
ไชยศรี
บุญเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแคน
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุจิน
2. นางณัชชา
3. นางสุภาลี
4. นางวรกัรญา
5. นายบรรจงศักดิ์
6. นายวีระยุทธ
7. นางสาวสิตานันท์
8. นายวีรวุฒิ
9. นายกัมพล
10. นายธนพล
11. นายธิปไตย
12. นางสาวศิรินภา

มีชัย
อยู่สุขเสถียร
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
ทองไชยะ
เรืองธรรม
ศรีชมพล
ธรรมโสม
เรืองสมบัติ
คำทะเนตร
จันทะพล
คำปัญญา

ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลย.1
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

๗

พิธีการก่อนประชุม
(๑) พิธีมอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองยอดเยี่ยม
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองดีเด่น
โรงเรียนเมืองเลย
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองยอดเยี่ยม
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองดีเด่น
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองยอดเยี่ยม
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองดีเด่น

โรงเรียนบ้านนาโคก
โรงเรียนบ้านบุฮม
โรงเรียนบ้านน้ำพร
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านผาแบ่น
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยนา

(๒) พิธีมอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๓
ระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่ นางดาราพร พรมดี
ตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองเลย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(๓) มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก
ด้ ว ยมู ล นิ ธิ พ ลเอกอาทิ ต ย์ กำลั ง เอก ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ พ ลเอกอาทิ ต ย์ กำลั ง เอก
เพื่อการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดเลย
ป ร ะ จ ำปี ก าร ศึ ก ษ า ๒ ๕ ๖ ๓ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ใน โร งเรี ย น สั งกั ด ส ำ นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. ด.ญ.พิมพา
พรมมาวัน โรงเรียนบ้านนาดินดำ
๒. ด.ญ.เกวลิน
พัฒนศรี
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
๓. ด.ช.ภานุวชิ ญ์ จันดี
โรงเรียนบ้านนาแขม
๔. ด.ช.กรวิชญ์
อินทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
๕. ด.ช.ธีรภัทร
ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
๖. ด.ญ.ธนัชชา
เสลเวช
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
๗. ด.ญ.รัชติญา หมื่นแผ้ว
โรงเรียนบ้านใหม่
๘. ด.ช.ศุภกิตติ์ กิมะพงศ์
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙

๘

๙. ด.ช.พุทธศักดิ์
วิรงไชย
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
๑๐. ด.ญ.พิมพ์อัปสร วินากร
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
๑๑. ด.ญ.พิชญ์สินี วันพุทธา โรงเรียนบ้านยาง
๑๒. ด.ญ.เมษา
พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสงาว
๑๓. ด.ญ.พิมพ์ชนก จำปานิล โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
๑๔. ด.ญ.กฤษณา นาวาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
๑๕. ด.ช.ศรายุทธ์ กองทอง
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
๑๖. ด.ญ.กุลธิดา
พิรักษา
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
๑๗ . ด.ญ.เกษร
ลุนะหา
โรงเรียนบ้านกกทอง
๑๘. ด.ญ.จันทิมา สาวิยะ
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
๑๙. ด.ญ.แพรวา
แสงภู่
โรงเรียนบ้านก้างปลา
๒๐. ด.ช.วัชระ
นามกันยา โรงเรียนบ้านสูบ
๒๑. ด.ช.ชนาภัทร โคกถิ่น
โรงเรียนบ้านกกดู่
๒๒. ด.ญ.ชลธิชา
เงินจีน
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๒๓. ด.ญ.วีรยา
คำศิลา
โรงเรียนบ้านน้ำพร
๒๔. ด.ญ.กฤษณา มะลิสาร โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
๒๕. ด.ญ.กมลชนก ธรรมรังสี โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
(๔) กิจกรรม MOU ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่
- นางนิราภร นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
- น.ส.กรชนก สอนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
(๕) นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการรับสมาชิกใหม่ สกสค. สวัสดิการต่าง ๆ
- โครงการอบรมต้นสังกัดทีเ่ ป็นหน่วยหัก
- โครงการเสริมสร้าง ชพค. และ ชพส.
- โครงการจิตอาสา โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
- โครงการนำร่องครูช่วยครู
เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น.
เมือ่ ทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๙

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรอง ปั ญ สังกา ผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนิ นการ
ประชุมและแจ้งทีป่ ระชุม ดังนี้
๑.1 การแข่งขันทักษะวิชาการออนไลน์ เกิดปัญหาร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม
๑.2 การประชุมผู้บริหารฯ วันที่ 25 กันยายน 2563 เฉพาะผู้บริหารทีเ่ กษียณมาอำลาตามกิจกรรมเลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกษียณ มีกิจกรรมซุ้มอาหารแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา มีกีฬาฟุตบอลหญิง เปตองหญิง
ตะกร้อชาย
๑.3 การฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบหมายให้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ เป็ น หน่ ว ยฝึ ก
ประสบการณ์ เนื่องจากมีผลงานดีเด่นเป็นอันดับต้นๆ
1.4 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 มีการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
1.5 การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบที่ 2 ในวัน ที่ 8 - 9 กัน ยายน 2563 โดย นายสุ รศักดิ์ อิน ศรีไกร ทปษ. ลงพื้ น ที่ ตรวจราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ บุคลากรเขต ใส่ชุดสวยงามประจำกลุ่ม วันที่ 9 กันยายน
2563
1.6 โครงการสร้างบ้านน้ำใจ หลังที่ 110 โรงเรียนบ้านโป่ง พิธีมอบ วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.09 น.
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 ่ ๗/๒๕๖ ๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตามรายงานการประชุมฯ ทีจ่ ดั ส่ง ในระบบ AMSS++ เรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
1) แสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใหม่ 2 ราย คื อ นางนิ ร าภร นามวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง และ น.ส.กรชนก สอนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
๒) แสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน คือ โรงเรียนบ้านนาโคก
๓) แสดงความยินดีกับ นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลพระราชทาน คือ ด.ญ.ชุตินันท์ ศรีจำปา

๑๐

๔) หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ระหวางวันที่ 1 - 15 สิงหาคม
2563 ย้ายใน สพป. จำนวน 19 ราย ต่าง สพป. จำนวน 14 ราย
๕) การนับตัวข้าราชการครู ส่งภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ตำแหน่งรอง ผอ.รร. ตำแหน่งครู
๖) การจัดงานแสดงมุทิตาจิต จำนวน 143 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดวันที่ 25 กันยายน
2563 ลูกจ้างประจำ จัดวันที่ 4 กันยายน 2563 ครูผู้สอน ยังไม่มกี ำหนด แต่จะมีการจัดเลี้ยงตอนเช้า
นายอนุกูล ศรีสมบัติ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
ได้กล่าวอำลาก่อนเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา และได้ฝากแนวคิดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ด้านการบริหารการศึกษา
นายสุจิน มีชัย ที่ปรึกษาผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
1) วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 จะมีการจัดสอบ ตำแหน่งครูผู้ชว่ ย สถานทีโ่ รงเรียน
เลยพิทยาคม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เน้นย้ำ และกำชับ ปัญหาทางด้านการทุจริต
2) กรณีครูผู้ช่วย ได้ผ่านการอบรมพัฒนาอย่างเข้ม โรงเรียนใดมีครูผู้ช่วย เน้นย้ำการทำเอกสารวิชาการ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจิรภา ฟองชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 รายงานการนับจำนวนและอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่
1 กันยายน 2563
ให้โรงเรียนดำเนินการนับจำนวนและอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่
1 กันยายน 2563 และกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนดส่งสพป.เลย เขต 1 ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563
รายละเอียดได้จัดส่งหนังสือแจ้งในระบบ AMSS เลย 1 เรียบร้อยแล้ว
3.2.2 รายงานการนับตัวพนักงานราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
ให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการดำเนินการรายงานการนับตัวพนักงานราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ
วัน ที่ 1 กันยายน 2563 และกรอกข้อมูล ตามแบบที่กำหนดให้ส่งสพป.เลย เขต 1 ภายในวันที่ 2 กันยายน
2563 รายละเอียดได้จัดส่งหนังสือแจ้งในระบบ AMSS เลย 1 เรียบร้อยแล้ว
3.2.3 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงแต่งตั้ง
นางจันทร์เพ็ญ ปุณนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

๑๑

๓.๓ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 8
(ไตรมาสที่ 4 สุดท้าย)
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงานและงบลงทุน
ขณะนี้การบริหารงบประมาณ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 สุดท้ายแล้ว
งบดำเนินงาน แจ้งให้บริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว
งบลงทุน รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียวให้ เร่งรัดผู้รับจ้าง บริหารงบประมาณให้ เสร็จสิ้น
โดยเร็ว ส่วนงบเหลื่อมปี ให้บริหารงบประมาณโดยเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในงวดงาน และเบิกจ่ายโดยเร็ว ทั้งนีจ้ ะต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุภาครัฐ ปี 2560 โดยเคร่งครัด
รายการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ยั งเหลื อ อี ก 3 โรง ได้ แ ก่ 1. โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยซวกคกเลาใต้
2. โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 3. โรงเรียนบ้านสูบ ยังไม่ส่งเบิก ขอให้โรงเรียนแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างรีบดำเนินงาน
เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้โรงเรียนส่งเอกสาร เบิก-จ่าย โดยเร็ว
ขณะนี้ ใกล้ สิ้ น ปี งบประมาณแล้ ว กรณี ที่ โรงเรีย นส่ งหลั ก ฐานขอเบิ ก จ่ายทุ ก รายการ เมื่อ ส่ ง
หลักฐานมาแล้ว กรุณาติดต่อตามงานส่ง เบิกด้วย หรือให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหาร
ในหนังสือนำส่งด้วยทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน
3.3.2 การเบิก-จ่าย เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรณีลาออก
ตามที่โรงเรี ยนได้รับจั ดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าจ้างลู กจ้ างชั่วคราว
โดยทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนนั้น
เนื่องจาก มีหลายโรงเรียนกรณี ลูกจ้างชั่วคราวลาออกระหว่างสัญ ญา แล้วไม่แจ้งกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ จึงทำให้มีการเบิก-จ่ายล่วงเลยไป ต้องเรียกเงินคืนหลายราย
ดังนั้น จึงขอแจ้งว่า กรณีที่ลูกจ้างลาออก ขอให้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินด้วย
จะได้งดเบิกค่าจ้างต่อไป
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
3.4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้าง
นักการภารโรง ครั้งที่ 4
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้าง
นักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563) นั้น
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้นฐานด้าน
การพั ฒ นาและเสริ มสร้างศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิ ต ผู้ จบการศึก ษาภาคบั งคั บ กิ จกรรมหลั ก การจั ด
การศึกษามั ธ ยมศึก ษาตอนต้น สำหรั บ โรงเรียนปกติ งบดำเนิ นงาน เพื่ อเป็ น ค่า จ้า งนัก การภารโรง ครั้ งที่ 4
ค่าจ้างเดือนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่ มจากค่าจ้างเดือนละ 450.-บาท
รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450.-บาท ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2563) โดยจัดสรรให้ จำนวน 32
อัตรา รวมงบประมาณทั้งสิ้น 302,400.-บาท
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3.4.2 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่
เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4
ตามที่ สพฐ. ได้จั ด สรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่ อ เป็ น ค่ าจ้ างนั ก การภารโรงในส่ ว นที่
เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 นั้น
สพฐ. ได้ จั ด สรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบัง คับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึ กษาตอนต้น
สำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ งที่ 4 ค่าจ้างเดื อนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงิน
ประกัน สังคมเพิ่ มจากค่ าจ้ างเดื อนละ 450.- บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450.- บาท จำนวน 1 เดือน
(กรกฎาคม 2563) โดยได้ รับ จั ด สรร จำนวน 36 อัต รา งบประมาณทั้ งสิ้ น จำนวน 340,200.- บาท
ระยะเวลา 1 เดือน (กรกฎาคม 2563)
3.4.3 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563) นั้น
สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานพื้ นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน
ปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือ นแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวม
เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750.-บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กรกฎาคม 2563) ได้รับ
จัดสรร จำนวน 19 อัตรา งบประมาณ 299,250.-บาท
3.4.4 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัด
การศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เนื่องจากหม้อแปลงได้รับผลกระทบจากภั ยธรรมชาติ (หม้อแปลงระเบิด)
หรือมีปัญหาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 268,900.-บาท
เงิ น อนุ มั ติ ป ระจำงวดได้ โ อนมาเรีย บร้อ ยแล้ ว ขอให้ โรงเรี ย นดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ย วข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งดำเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกับ หลั ก การจำแนกประเภทรายจ่า ยงบประมาณ และขอให้ กำหนดแผนการ
ดำเนิน การและระยะเวลาให้ สอดคล้องกับ แนวทางการบริห ารงบประมาณของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย
3.4.5 รายงานงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563 ครั้งที่ 3
สพป.ลย.1 ได้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน
(งบปีเดียว) พบว่า เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม (ยกเว้นเงินเหลือ
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จ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็มงบประมาณรายการผูกพัน) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563 รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,171,100.-บาท รายงานไปยัง สพฐ. เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
จำนวน 1,675,000.-บาท
อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
จำนวน 1,583,000.-บาท
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
จำนวน 110,000.-บาท
ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ จำนวน 27,100.-บาท

อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
จำนวน 1,723,000.-บาท
บ้านพักครู 205/26 โรงเรียนบ้านกกทอง
จำนวน 53,000.- บาท
3.4.6 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2
ตามที่ สพฐ.ได้ อนุ มั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563แผนยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน งบเงินอุดหนุ น รายการค่าใช้จ่าย ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของ
จำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน นั้น
สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายใน การจัดการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 1 (30%) ครั้งที่ 2 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
สำหรับ โรงเรี ยนที่ได้รั บ จั ดสรรงบประมาณเกินวงเงิน ที่ควรจะได้รับ สพฐ. จะหั กลบรายการ
ดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2/2563 ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้ สพฐ. และโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ไม่มีข้อมูลโรงเรียนให้โรงเรียนส่งเงินอุดหนุน
คืนให้ สพท. ต้นสังกัด เพื่อ สพท. จะดำเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง ทั้งนี้ รายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info และขอให้ สพท.
ตรวจสอบ กำกับติดตาม โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สพป.ลย 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,975,570 บาท จำนวน 102 โรงเรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
จำนวน 2,169,517 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
จำนวน 1,205,130 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จำนวน 357,737 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
จำนวน 729,780 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จำนวน 513,406 บาท
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินงบประมาณที่ควรจะได้รับและจะที่ไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้
ต้องหักลบในการจัดสรรครั้งถัดไป จำนวน 40 โรงเรียน ดังรายละเอียดแจ้งไนระบบ AMSS แล้ว
โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านแก่งม่วง และโรงเรียนบ้านส้าน
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3.4.7 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 รอบที่ 1
ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนิ น การติดตาม และประเมิน ผลการบริห ารจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ของ สพท.
ตามตัวชี้วัดนโยบายของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยให้ สพท.
รายงานข้ อ มู ล ผ่ านทางระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ตัวชี้วัด โดยกำหนดระดับคุณภาพ เป็นระดับดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
ระดับที่ 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง ดี
ระดับที่ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับที่ 1 หมายถึง ปรับปรุง
สพฐ. จึงได้แจ้งผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 รอบที่ 1 โดย ผลการติดตามของ สพป.ลย.1 ได้คะแนน ดังนี้
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตั วชี้ วัด ที่ 12 ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับที่ 1 ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับที่ 1 ปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับที่ 3 ดี
๓.๕ กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.5.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามโครงการประกวดรางวัล
หน่ ว ยงานและผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ประสพผลสำเร็จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เพื่ อ รั บ รางวัล ทรงคุ ณ ค่ า (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รี
สอร์ท จังหวัดนครนายก โดย สพป.เลย เขต 1 มีตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ จำนวน ๓ ราย นั้น
บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมิน
จากเอกสารสรุป ผลการปฏิบั ติงาน และการประเมินการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ผ่านการจัดทำคลิ ปวีดีโอ
(Video Clip) การสั มภาษณ์ /ซักถามผ่ าน video Call/ทางโทรศัพท์ และพิ จารณาร่วมกับองค์ป ระกอบอื่น ๆ
ได้ดำเนิ น การเสร็จ สิ้ น แล้ ว พร้ อมได้ส่ งประกาศผลการประกวดรางวัล หน่ วยงานและผู้ มีผ ลงานดีเด่น ประสบ
ผลสำเร็จเป็ น ที่ ป ระจั กษ์เพื่อรับ รางวัล ทรงคุณ ค่า (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒ http://gg.gg/lmvkh ซึ่งผลการประกวดตัวแทนระดับชาติของ สพป.ลย 1 ดังนี้
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รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ ประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
นายวีระเดช มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง (อันดับที่ 5)
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองชนะเลิศเหรียญเงิน (อันดับ 4)
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
3.5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย “ครู 4.0”
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงาน
ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ งครู ให้ ทราบและถือปฏิบั ติ โดย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้ อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยให้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้น มา โดยให้หน่วยงานต้น
สังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้กำหนดหลักสูตร
การพัฒนา จำนวน 5 หมวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในฐานะส่วนราชการต้นสังกัด โดยกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มพัฒนาครูฯ จึงได้ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่ งครูผู้ช่ วย ขึ้น ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้ องประชุมเทพ
บุญเติม สพป.ลย.1 โดยมีครูผู้ช่วยในสั งกัดที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ที่ยัง
ไม่ผ่านการพัฒนาในระบบ TEPE Online เข้ารับการพัฒนาจำนวนรวมทั้งสิ้น 138 คน
3.5.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า
ของข้าราชการในสังกัด ทีป่ ฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุในแต่ละปีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มากด้วยคุณค่าทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ ยกย่องและสมควรเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารตอบแทนบุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ ภายหลั ง จากการที่ ได้ ทุ่ ม เทแรงกาย แรง ใจ สติ ปั ญ ญา
อย่างเต็มความสามารถ ตลอดช่วงชีวิตการทำงานให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
อัน จะก่อให้ เกิดขวัญ และกำลั งใจในการสร้างสรรค์คุณ ประโยชน์ต่อสั งคมและประเทศชาติต่อไป แม้จะมิได้
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ดุลยภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้ข้าราชการที่มีคุณค่ากลุ่มนี้ ได้มีโอกาสร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการดำรงชีวิต เพื่อเป็น
แนวทางสำหรั บ นำไปปรั บ ใช้ ในการดำเนิ น ชี วิต อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ทั้ งต่ อ ตนเอง ชุ ม ชน สั งคมและ
ประเทศชาติ ภายหลั ง ที่ พ้ น จากหน้ า ที่ ก ารงานไปแล้ ว ต่ อ ไป กำหนดจั ด ในวั น ที่ 23 กั น ยายน 2563 ณ
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ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เกษียณปีงบประมาณ 2563 ) จำนวน 143 คน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง
3.5.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามนโยบายที่ ๓ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เริ่ม ตั้ งแต่
ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาเลย เขต 1 ได้ ตระหนั กถึ งความสำคัญ ในการพั ฒ นาครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายของสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
คุณ ภาพการศึกษา ให้ ก้าวทัน ในศตวรรษที่ 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ในอาชีพและหน้าที่ของตน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเลย เขต 1 จึ ง ได้ จั ด โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขึ้น ในวันที่
29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมีบุคลากรในสำนักงานทุกคน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น
89 คน จึงแจ้งให้โรงเรียนที่จะมาติดต่องานในวันดังกล่าวทราบ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 เปิดใช้งานระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1

bigdata.loei1.go.th

หรือ
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3.6.2 รายงานสำรวจสำรวจความต้ อ งการชุ ด อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ภาคพื้ นดิ น ในระบบดิจิ ทัล (กล่องดิ จิ ทั ลทีวี และเสา/สายอากาศที่ใช้รับสัญ ญาณ) ของสถานศึกษาสังกัด
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID–19)

รายละเอียด http://gg.gg/lfwoq หรือ
๓.๗ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๓
ด้วย สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้ล งนามในข้อ ตกลงกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส วัส ดิการเงิน กู้เพื่ อที่อยู่ อาศัย ประเภทไม่มี เงิน ฝาก โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้ง ว่าได้จัดทำ
“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศั ยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๓” กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ
เพื่ อช่ว ยส่ งเสริ มกำลั งซื้ อของบุ ค ลากรภาครัฐให้ ส ามารถจัดซื้อ/จัดหาที่ อยู่อาศัยเป็ น ของตัว เองได้ส ะดวกขึ้ น
เพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศั ยของภาครัฐ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศ และสอดคล้องตามพันธกิจธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม http://gg.gg/ln9ci
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3.7.2 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย แจ้งว่าโรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) จะจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ให้ บริ การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามัย ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคแก่ครูและบุ คลากรทางการศึกษา โดยใช้สิทธิเบิ กตรงค่าตรวจสุขภาพประจำปี
จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งโรงพยาบาลครูจะดำเนินการดังนี้
๑) การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ จะให้บริการตรวจคลื่นหัวใจโดยไม่คิดมูลค่า
๒) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจพร้อมกัน ๗-๘ ทีม และกำหนดจุดตรวจที่ชัดเจน
เป็นรายอำเภอ (แต่ละจุดตรวจต้องมีผู้รับการตรวจสุขภาพ ๖๐ คน ขึ้นไป ถึงกำหนดเป็นจุดตรวจได้)
๓) กำหนดลงพื้นที่ตรวจสุขภาพในจังหวัดเลย ภายในเดือนพฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔) ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน ๑๕-๓๐ วัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาล
สกสค. (โรงพยาบาลครู ) ให้ พิม พ์ รายชื่อส่ งกลุ่ มอำนวยการ ภายในวัน ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียด
เพิ่มเติม http://gg.gg/ln9df
3.7.3 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจพิเศษ
ด้วย โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจโครงการตรวจ
พิเศษ โดยเครื่องมือแพทย์พิเศษและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง สามารถเข้ารับการตรวจตั้งแต่วันที่ ๘-๑๐
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://gg.gg/lo4tp
๓.๘ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จำรูญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 ผลการประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีการประกวดโรงเรียนที่มีผลงาน Best Practice
- โรงเรียนที่มวี ิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย คัดเลือกระดับจังหวัดผ่าน
ระดับภาค คือ นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำผลงานไป
ประกวดต่อที่จังหวัดบึงกาฬ
- รางวัลรองชนะเลิศครูผู้สอนระดับปฐมวัย คือ นางพรเพ็ญ สุพรหมอินทร์ โรงเรียน
อนุบาลเลย
3.8.2 โรงเรียนประชารัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ โครงการที่ 2
- ที่ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ให้รายงานผลการดำเนินงานรายโรงเรียน
ส่งไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางระบบ และจัดทำเอกสารรรายงานให้ สพป.ลย.1
เพื่อรวบรวมส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ แ30 สิงหาคม 2563
3.8.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์
- ไม่มีการบังคับ แต่ให้สิทธิโรงเรียนส่งหรือไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันก็ได้ การตัดสิน
วันที่ 15 กันยายน 2563 ประกาศผล วันที่ 17 กันยายน 2563 โดยจะจัดกลุ่มเป็นระดับเหรียญทอง, เหรียญ
เงิน, เหรียญทองแดง

๑๙

3.8.4 การสอน O-net ของนักเรียน ระดับชั้น ป.6
- ให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อผ่านระบบการสอบ O-net ทุกโรงเรียน ภายในวันที่
26 สิงหาคม 2563 และศึกษานิเทศก์จะได้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนในสังกัด ซึ่งระบบปิด วันที่
3๑ สิงหาคม 2563 กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนต้องเข้าระบบ และยืนยันในระบบว่าไม่มี
การสอน หากไม่เข้าระบบไปยืนยันดังกล่าว นักเรียนในโรงเรียนจะเสียสิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียน
3.8.5 การรายงานผลการอ่าน-การเขียน ระบบ e-MES
- ระบบปิดวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ให้รายงานครบทุกโรงเรียนก่อนระบบปิด
หากโรงเรียนใดยังไม่รายงานให้รีบแจ้งให้รายงานโดยด่วน
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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