ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย
และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ 12/๒๕๖๓
วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๓

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

๒

ระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------พิธีการก่อนประชุม
ผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15
ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา โครงงาน “จิตอาสาพัฒนา โรงเรียนและสังคม เด็กมัธยมทำได้”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
โครงงาน “ผืนป่าคุณธรรม ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
โครงงาน “Good bye นายขยะ”
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน โครงงาน “คนละชิ้น วันละชิ้น”
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. รายงานในระบบ AMSS++
๒. QR-Code
๓. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายพิฑูรย์ อุตย์อ่าง รอง ผอ.สพป.ลย.1 แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน
๒) การนิเทศภายในโรงเรียน
๓.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.2.1 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
ด้วยสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ตรวจสอบพบว่ามีลู กจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีอัตรากำลัง
เกินเกณฑ์ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรวม การยุบเลิกสถานศึกษา และสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน ดังนี้
1) ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง)
2) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
3) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่ วนราชการ พ.ศ.2537 และหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่ อ ง แนวทางการสรรหาและบริ ห ารอั ต รากำลั ง พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 เพื่อ ให้การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
ในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริห าร
อัตรากำลังลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา โดยการปรับเกลี่ยอัตราลูกจ้างประจำและลูกจ้ าง
ชั่ ว คราวจากสถานศึ ก ษาที่ มี อั ต รากำลั งเกิ น เกณฑ์ กรณี ส ถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นรวม การยุ บ เลิ ก
สถานศึกษา และสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน ไปกำหนดให้ในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน
3.2.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้นำเสนอขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งและอัตราเงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขออนุมัติใช้อั ตราว่างเพื่อใช้สำหรั บ
ดำเนิ นการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุม กศจ.เลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างและตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สงวนไว้ร้อยละ ๒๕ ของตำแหน่งที่ ได้รับเพื่อใช้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ ารับราชการ
เป็ นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน ๑๔ อัตรา ๘ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดำเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ดังนี้

๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

กลุ่มวิชา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
พลศึกษา
บ้านแก่งปลาปก

โรงเรียน
บ้านกกทอง
เพียงหลวง ๑๘
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
บ้านน้ำพร
บ้านท่าสวรรค์
บ้านโพนสว่างวังเย็น
บ้านนาดอกคำ
บ้านโพนสว่างวังเย็น
บ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
บ้านห้วยอาลัย
บ้านสงาว
บ้านโคกใหญ่
ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)

ตำแหน่งเลขที่
๑๕๒๓
๒๔๘๖
๑๒๖๑
๔๔๑๗
๖๓๒
๔๘๖๕
๔๔๕๑
๔๔๔๘
๔๕
๔๕๐๒
๒๔๙๕
๑๒๗๐
๑๙๐๔
๕๕๐

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตำแหน่งครูผู้ช่ วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดตามกำหนดการคัดเลือกและตารางสอบ
3.2.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563
ด้วย กศจ.เลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้
ผู้บริหารสถานศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งในสภานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้
๑) น.ส.พรบุญญา อัญชุลี ผอ.โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ)
๒) นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
๓) นายภัทรนันท์ อิงภู ผอ.โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.เลย เขต ๒ ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
3.2.4 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
ด้วย กศจ.เลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ดังนี้
๑) ผอ.โรงเรียนบ้านก้างปลา อ.เมืองเลย
๒) ผอ.โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม อ.เมืองเลย
๓) ผอ.โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่
๔) ผอ.โรงเรียนบ้านคกงิ้ว อ.ชียงคาน
๕) ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อ.ปากชม

๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ประกาศแจ้งให้ส่งคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔
3.2.5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วย กศจ.เลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต ๑ ดังนี้
๑) ผอ.โรงเรียนบ้านคกเลา
สพป.เลย เขต ๑
๒) ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมี
สพป.เลย เขต ๑
๓) ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
สพป.เลย เขต ๑
๔) ผอ.โรงเรียนบ้านปากเนียม
สพป.เลย เขต ๑
๕) ผอ.โรงเรียนบ้านร่องไผ่
สพป.เลย เขต ๑
๖) ผอ.โรงเรียนบ้านคกไผ่
สพป.เลย เขต ๑
3.2.6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลั กเกณฑ์ และวิธี การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ งครู ให้ สพป. ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวั น ที่
๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๙ และ สพป.ลย.๑ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ ายดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
และถือปฎิบัติทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ สพฐ. ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามองค์ประกอบการย้ายฯ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๓๑๗ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้
๑) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
๒) ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๖๘ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
๓) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๘๒ โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
๔) ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๒๐ โรงเรียนเมืองเลย
๕) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๓๖ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แจ้งรายละเอียดไปยังโรงเรียนในสังกัด
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๔๒๗๓ ลงวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖
๓.3 กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563
ตามที่โรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 และ
ผูกพันปีงบ 2564 นั้น ขอให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างให้เบิ กจ่ายให้ ทันภายในงวดงาน และให้ผู้บริหารโรงเรียน
กำกับดูแลให้ดำเนินงานให้ถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในกำหนดในสัญญาด้วย
3.3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564
ตามที่โรงเรียนในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 2564 รายการงบลงทุนไปแล้วหลายโรงเรียนนั้น
ขอให้โรงเรียนเร่งรัดการดำเนินงาน เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
ส่ว นโรงเรี ย นที่ว งเงิน เกิน ห้ า แสน ก็ขอให้ ดำเนิน การภายในวิธี และระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ ผู้บ ริห าร
กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐ ปี 2560 โดยเคร่งครัด
3.3.3 การเบิกถอนเงินประกันสัญญาที่ควรกำหนด
ตามที่โรงเรียนในสังกัด นำฝากเงินประกันสัญญาที่เป็นหลักประกันค้ำสัญญานั้น ตรวจสอบแล้ว
ทางโรงเรียนยังไม่มีการเบิก-ถอน จ่ายคืนผู้รับจ้างดังนี้
วัน เดือน
ปี
11 พ.ย.
56
1 เมย 59
1 เมย 59
1 เมย 59
6 ธค 59
6 ธค 59

เลขที่เอกสาร
จาก GFMIS (RB)

1000013246

รายการ
ร.ร.อนุบาลเลย
(หจก.เอส เค ไอทีเทรดส์)

1000047969 นายสนิท ไชยวัน

สัญญา
เลขที่
9/56

จำนวนเงิน
7,250.00

4/2559

80.00

1000046468 นายปรมินทร์ พาสิวัน

5/59

110.00

1000046469 นายถาวร บงแก้ว
โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล
1000027822 (บริษัทเจริญชัยวุสดุกิจ)
โรงเรียนบ้านกกทอง
1000027827 (หจก ชัญญานุช ซัพพลาย)

6/59

70.00

1/60

7,500.00

1/60

10,000.00

6 ธค 59

1000027829 โรงเรียนบ้านปากยาง
15 ธค
โรงเรียนบ้านคกเว้า
59
1000027852 (ปากชมอะไหล่ยนต์)
21 ธค
ขอนแก่นหนองบอน
59
1000020993 (หจก เมืองเลยคอนสตรัคชั่น)
29 มิย
โรงเรียนบ้านนาเบน
60
1000051426 (บริษัทโนนพยอม ซัพพลาย)
29 มิย
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
60
1000051428 (บริษัทโนนพยอม ซัพพลาย)
โรงเรียนเพียงหลวงฯ
6 กค 60
10000059423 (บริษัทโนนพยอม ซัพพลาย)

วันครบ
22 ธ.ค. 59
10 เมย 59
10 เมย 59
10 เมย 59
22 ธค 61
23 ธค 61

7,500.00
2/59

10,000.00

1/60

8,170.00

1/60

4,550.00

1/60

4,750.00

1/60

2,750.00

24 ธค 61
16 มค 62
27 มิย62
25 มิย 62
7 กค 62

๗
วัน เดือน
ปี
7 กค 60
8 มี.ค.
61
13 ก.ย.
61
14 ก.ย.
61
25 ก.ย.
61
6 พ.ย.61
6 พ.ย.61
20 ธ.ค.
61
24 ธ.ค.
61
24 ก.ย.
62
26 ก.ย.
62
1 ต.ค.
62
21 เม.ย.
63

เลขที่เอกสาร
จาก GFMIS (RB)

สัญญา
เลขที่

รายการ

10000059425 โรงเรียนบ้านกกทอง
โรงเรียนบ้านคกเว้า
1000044003 (หจก. ศิริชัยวิศวกรรมโยธา)

จำนวนเงิน

วันครบ

5,000.00
1/61

5,135.00

1000065184 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี

1/2561

23,850.00

1000066471 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น

13/2561

19,500.00

1000063688 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
โรงเรียนบ้านร่องไผ่
1000014990 (หจก.ชัญญานุช ซัพพลาย)
โรงเรียนบ้านร่องไผ่
1000019462 (หจก.ชัญญานุช ซัพพลาย)

17/2561

2,750.00

1/61

9,990.00

2/61

23,955.00

1000026309 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

1/62

17,500.00

1000025443 โรงเรียนบ้านกกดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
1000074211 (ร้าน ป.กิจวัสดุ)
โรงเรียนบ้านกกทอง
1000050606 (ร้าน ป.กิจวัสดุ)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
1000001733 (จี พี ดีไซน์)
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
1000049720 (หจก.สกลพิทยา)

1/62

15,400.00

1/62

6,500.00

1/62

23,300.00

1/62

19,295.00

1/63

17,180.00

รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น

9 เม.ย. 63
20 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
6 พ.ย.62
6 พ.ย.62
20 ธ.ค.63
24 ธ.ค.63
24 ก.ย.63
26 ก.ย.63
20 ธ.ค.63
31 พ.ค.63

252,085.00

**ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียน ดำเนินการเบิก-ถอนโดยเร็ว**
3.3.4 การเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกรณีลาออก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ถ้ามีการลาออก ให้ส่งสำเนาใบลาออกแจ้ง
ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ด้วย
3.3.5 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของ สพฐ.
ประจำปี 2564
ด้วย สพฐ. ได้จัดทำปฏิทินการปฏิบัตงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี 2564
จึงขอแจ้งให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทราบ ตามปฏิทินแนบท้าย

๘

๙
3.3.6 การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสตง.
ด้วย สตง. แจ้งว่าได้สุ่มตรวจสอบรายงานการเงินสิ้นปี 30 กันยายน 2562 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ดังนี้
ข้อสังเกต - โรงเรียนไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี แยกตามรายการที่ได้รับเงิน
- ไม่มีการบันทึกรับเงินในทะเบียนคุม
- คำนวณตัวเลขในทะเบียนคุมไม่ถูกต้อง (ยอดยกไป ณ สิ้นเดือนปัจจุบัน ยอดยกมา
ณ ต้นเดือนถัดไปไม่ตรงกัน)
- เงินเหลือจ่ายให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สพฐ. จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบและควบคุ ม ให้ ด ำเนิ น การใช้ จ่ ายในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนั กเรียนเป็นสำคัญ ตามวัตถุประสงค์ของเงินและแนวทางที่สพฐ.กำหนดอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 121 ลว. 7 ก.ย. 2548 กำหนดว่า การใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุนที่เบิก จาก
กรมบั ญ ชี ก ลางไปแล้ ว ให้ จ่ า ยภายในปี ง บประมาณ กรณี มี เ งิ น คงเหลื อ อยู่ และยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด โครงก าร
ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้า ภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว มีเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน หากพบว่าการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ และแนวทางที่ สพฐ.กำหนด หรือมีเงินคงเหลือเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด
ให้นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒) ให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุ น รายการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินแยกแต่ละรายการ
ที่ได้รับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๓.4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ด้ ว ย สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ว่ า สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้ อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
และจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึ กษาที่มีนั กเรียนที่ เดิ นทางไป – กลั บ จังหวัด สมุทรสาคร ให้ ใช้มาตรการ
ป้ องกัน โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนั กเรียน ให้ ห ยุดเรีย น และขอให้
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
๒) เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) หรือ ศบค.อย่างเคร่งครัด

๑๐
๓) ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ แนวปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาในการเตรี ย มความพร้ อ ม
การเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยใช้ข้ อมูลได้จาก
ทางเว็บไซต์ http://gg.gg./mol9h หรือ QR CODE
๔) รายงานการปิ ด – เปิ ด ของโรงเรียน และหากพบผู้ ติดเชื้อ ให้ รายงานสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ ทราบโดยด่ ว น หากสถานศึ ก ษาที่ ปิ ด การเรีย นการสอนขอให้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

๑๑
3.4.๒ การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
ด้ ว ย สำนั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ เชิ ญ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เป็ น วิทยากรเสวนาเกี่ย วกับ แนวทางการสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานในการขับ เคลื่ อ นโครงการเพิ่ ม ทั กษะอาชี พ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคั บของจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗๖ จังหวั ดทั่วประเทศ) และขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาบรรจุโครงการในปฏิทินการตรวจราชการ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน ดำเนิ น การติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นั กเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่มที ี่เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
ในการนี้ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ขอความร่ว มมือสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูแนะแนว และสนับสนุน กำกับ ติดตามในขั้นตอน
การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงาน การรับสมัคร และการเข้าฝึกอบรม ตลอดจนบรรจุโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นประเด็นติดตามของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่ วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
ได้ ก ำหนดการจั ด ประชุ ม การสร้ า งความเข้ า ใจโครงการดั ง กล่ า ว ให้ แ ก่ ค รู แ นะแนว โรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกแห่งในจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขยายโอกาส
ได้ให้ความสำคัญเพื่อให้โอกาสกับเด็กกลุ่มนี้ ที่จะได้มีทักษะในการทำงานที่ดเี ป็นแรงงานที่มีฝีมือต่อไปในอนาคต
3.4.๓ ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารจัดการทุนการศึกษานักเรียน
ด้ ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ว่ า ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล จากมู ล นิ ธิ
และหน่ วยงานที่ ให้ ทุ น การศึ กษานั ก เรี ย นในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษา และสำนัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการเงินทุนที่ให้กับนักเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิหรื อหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษานักเรียน ดังรายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ที่ ฐ านที่ ๐๔๒๘๕/๒๙๗๐ ลงวั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ เรื่อ งซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจแนว
ปฏิบัติการบริหารจัดการทุนการศึกษานักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงให้โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการ
เงิน ทุ น ของนั ก เรี ย นด้ ว ยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการดำเนิ น การเพื่ อ กำกั บ ดู แ ล
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนนักเรียน

๑๒
3.4.๔ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องด้วยในห้วงนี้ มีสถานศึกษาในสังกัด ได้ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่ อจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยการพักแรมและไม่พักแรม ดังนั้นสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ จึงให้สถานศึกษากำกับ ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างเดินทางไป – กลับ และระหว่าง
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด และให้เดินทางเวลากลางวันเพื่อ ความปลอดภัยของนักเรียน โดยให้ปฏิบัติติตาม
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วั นที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้
ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจของ
นักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครอง
ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฎิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องคำนึกถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน ๑ คน
เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ต่อนักเรี ยน
ไม่เกิน ๓๐ คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม กรณีที่มีนักเรียนหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมะสม
ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๕
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ ๕ (๑)
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ผู้มีอำนาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี สำหรับการพาไปนอกสถานศึกษา
พักแรมตามข้อ ๕ (๒)
(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย สำหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร
ตามข้อ ๕ (๓)
ข้ อ ๙ ให้ ส ถานศึ ก ษาส่ งคำขออนุ ญ าต พร้อ มโครงการที่ จ ะพานั ก เรี ย นไปนอกสถานศึ ก ษา
ต่ อ ผู้ มี อ ำนาจพิ จ ารณ าอนุ ญ าตก่ อ นวั น เดิ น ทางไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น หากไม่ ส ามารถยื่ น คำขอได้ ทั น
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้
๓.5 กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.5.1 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564
ตามที่ สำนั กงานเลขาธิการคุ รุส ภา ได้ กำหนดจัดงานวัน ครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ในวัน ที่
16 มกราคม 2564 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู คือ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
พ.ศ.2564 ของจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้ เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

๑๓
เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดงานร่วมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอสรุปรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
พ.ศ.2564 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ในส่วนของอำเภอเมืองเลย
2) เปลี่ยนสถานที่จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 เดิม กำหนดจัดทีห่ อประชุม
ขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็น ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย เนื่องจาก
มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม และสะดวกในการเดินทาง/ขนอุปกรณ์ ของวง
โยธวาธิต โรงเรียนเลยพิทยาคม
๓) สถานที่จัดงานวันครูของแต่ละอำเภอ ให้จัดตามที่แต่ละอำเภอได้กำหนดไว้
4) การแต่งกายชุดอนุรักษ์ไทยถิ่น / ชุดสูทสากล
5) กำหนดการจัดงานวันครูในส่วนของอำเภอเมืองเลย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๖) ผู้ เข้ารับ รางวัล ยกย่องเชิดชู เกียรติ รางวัล “ครูดี ศ รี เมื องเลย” ประจำปี 2564
ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.15 – 08.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดลำดับเข้า
รับรางวัล (เฉพาะอำเภอเมืองเลย)
3.5.2 ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และ
“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย และภาคีเครือข่าย
ครูดีไม่มีอบายมุข ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)
และ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศผลการคัดเลือกฯ
ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ QR CODE ตามที่แนบท้ายระเบียบวาระการประชุม
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ดำเนินการ ดังนี้
การรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตาม QR CODE เพื่อรับข่าวสาร ส่งใบตอบรับ
และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตามที่แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมฯ
การพิมพ์เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข / โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
1) เข้าไปที่ www.โรงเรียนคำพ่อสอน.com
2) กดเลือก ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข / โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
3) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ส่งแนบท้ายระเบียบวาระฯ
4) เมือ่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างจะมีคำว่า “พิมพ์” ให้กดคำว่า “พิมพ์” จะปรากฏ
เกียรติบัตรของผู้ได้รับรางวัล สามารถทำการพิมพ์ได้
5) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /อำเภอ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตามที่เห็นสมควร
6) หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ น.ส.รจนา กลิ่นหอม โทร.087-3843953
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเว็บไซต์ http://gg.gg/nl8ri

๑๔
๓.6 กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 การจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดเลย ประจำปี 2564”
ด้วยจั งหวัดเลย ร่ว มกับ เหล่ ากาชาดจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน “วัน รวมน้ ำใจให้ กาชาดเลย
ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ จั ด หาทุ น ไว้ด ำเนิ น กิ จกรรมของเหล่ ากาชาดจังหวัด เลย ในการช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์
ผู้ป ระสบภัย ผู้ยากไร้ และจัดหาสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลร้านเหล่ ากาชาดฯในงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564
จึงขอเชิญชวนท่านและผู้มีจิต ศรัทธาร่วมสนับสนุนโดยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคเงิน เหล่ากาชาดจังหวัดเลย จะออกใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อใช้ประกอบการ
ลดหย่อนภาษี
3.6.2 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
กิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 (ฉบับที่ 4)
ด้ว ยจั งหวัด เลย ได้ แจ้ งประกาศกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ า เรื่อ ง คู่ มื อการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการผ่อนปรนกิจ การและกิจ กรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิต -19 (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. การแข่ งขันกีฬาประเภทมหกรรม
กีฬาในประเทศขนาดใหญ่ 2. การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดเล็ก
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอแจ้ง ให้ ห น่ ว ยงานและบุ คลากร
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคู่มือ ดังกล่าว รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://gg.gg/nl8qq
3.6.3 ขอความร่วมมือรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด บ้านเมืองให้สวยงามและเป็นระเบียบ
ด้วยจังหวัดเลย ได้มีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด โดยการดูแลกำจัดขยะ
มูล ฝอย รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งสถานที่ราชการ รักษาความสะอาดบ้านเมืองให้ ส วยงามและเป็นระเบียบ
เรีย บร้อย โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ทำงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิส าหกิจต่าง ๆ สถานประกอบการ
ภาคเอกชน สวนสาธารณะ วัด โรงเรีย น ศาสนสถาน ในพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด เลยให้ ส วยงาม โดยให้ ด ำเนิ น การ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของจังหวั ดเลย ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) บ้านเมือง
สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) บ้า นเมืองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) คนเมืองเลย
ต้อ งมี จิ ต สำนึ ก การเป็ น เจ้ า บ้ านที่ ดี ซึ่ งในห้ ว งเดื อ นพฤศจิ กายน ถึ งเดือ นกุม ภาพั น ธ์ของทุ ก ปี จะเป็ น ฤดู ก าล
ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เลย จั งหวั ด เลยจึ งขอความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการ
โดยการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ ส องข้ างทาง ตกแต่ งไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ที่ โดดเด่ น ของจั ง หวั ด เลย และเป็ น ผลผลิ ต
ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้ น ที่ เช่น ต้ นคริส ต์ มาส ดาวเรือง พิ ทูเนีย และแววมยุ รา เป็ น ต้น ตลอดจน
การตั ด หญ้ า การจั ด ระเบี ย บป้ า ยโฆษณา การซ่ อ มแซมถนนชำรุ ด และไฟส่ อ งสว่ า ง เพื่ อ เป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี
ต้อนรับและสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยว

๑๕
๓.7 กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณู ปโภคค้างชำระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วน
ราชการแจ้ ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ค่ า
สาธารณูปโภคค้างชำระของ สพฐ.
1) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านทางเว็บไซต์
http://e-budget.jobobec.in.th ดังนี้
รายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ครบถ้วน กรณีที่โรงเรียนค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เมื่อทำการชำระหนี้แล้วให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลจำนวน
เงินเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
รายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๒) กำชับ ติดตาม การรายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
ในสั งกั ด ให้ ค รบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น ทั้ งนี้ การรายงานข้ อ มู ล ผ่ านเว็ บ ไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th
การเข้าสู่ระบบต้องใช้ Browser Google Chrome เลือก รายงานค่าสาธารณูปโภค
3.7.2 การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนิ น งาน
เพื่ อเป็ นค่ าจ้างผู้ ปฏิบั ติ งานให้ราชการและค่ าบริ การจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุ ลาคม
ถึง พฤศจิกายน 2563)
1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
1.1) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
1.2) กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564)
สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
๒.๑) ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000.-บาท ได้รับจัดสรร จำนวน 55 อัตรา
งบประมาณ 3,465,000.-บาท
2.๒) ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ได้รับจัดสรร จำนวน 17
อัตรา งบประมาณ 1,071,000.-บาท
๒.3) บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงาน
พิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์) ได้รับจัดสรร จำนวน 3
อัตรา งบประมาณ 113,400.-บาท
๒.4) นักการภารโรง ได้รับจัดสรร จำนวน 65 อัตรา งบประมาณ 2,457,000.-บาท

๑๖
3.7.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน เพื่อเป็น
ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและค่าบริการจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2563)
1) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
1.1) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
1.2) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
1.3) กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท
1.4) กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
2) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลักการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ
- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4
เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
๓.8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๙ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

