รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอ้ ำนวยการกลุ่มฯ และ
ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันที่ 2๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
director.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th

๒

รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕6๓
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ผู้มาประชุม
1. นายสายรุ่ง

ปลั่งกลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1
2. นายอนุกูล
ศรีสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. นางจันทร์เพ็ญ
ปุญนุวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. นางปัทมา
สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นางสุชาดา
กองสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. นางประณยา
บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
7. นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
8. นายธันยพงศ์
งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
9. นางมยุรี
ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10. นายมณฑล
พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
11. นางนิราพร
โสดาวิชิต
รักษาการผู้อำนวยการกลุม่ พัฒนาครูฯ
12. นางณัชญานันท์
มังคละโยธิน ศึกษานิเทศก์
13. น.ส.จิรภิญญา
ศรีเพียแก้ว
ศึกษานิเทศก์
14. นางพรนิภา
จำปานิล
ศึกษานิเทศก์
15. นางสมัย
ปริบาล
ศึกษานิเทศก์
16. นายทวีศักดิ์
หารคำอุ้ย
ศึกษานิเทศก์
17. นางวารุณี
ทีนา
ศึกษานิเทศก์
18. นายนราพงศ์
อาษารินทร์
ศึกษานิเทศก์
19. นายธงชัย
โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์
20. นางสาวกิ่งนภา
สกุลตั้ง
ศึกษานิเทศก์
21. นายสุวิจักขณ์
ชัยมงคล
ศึกษานิเทศก์
22. นางสาวพิมพ์พิชชา จิตรจันทร์
ศึกษานิเทศก์
23. นางนัจรีภรณ์
ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์
24. นางสาวอัญชลี
แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์
25. นายสุพจน์
นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
26. นายอำนาจ
ภาระดี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
27. นายกฤตภาส
สายทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย
28. นายเดช
ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
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29. นายมงคล
30. นางณัฐพัชร์
31. นายสุริยา
32. นางสุปราณี
33. นายไพฑูรย์
34. นายมานพ
35. นายถาวร
36. นายมงคล
37. นายชาตรี
38. นายพัชวิชญ์
39. นายเกรียงศักดิ์
40. นายเล็ก
41. นายนิรุจน์
42. นายกันตภณ
43. นายสุบรรณ
44. นายวิชาญ
45. นายพลไชย
46. นางชลธิชา
47. นายถนอม
48. นายโยธิน
49. นายนิพนธ์
50. นางสาวอรุณี
51. นายเหลาทอง
52. นายโกวิทย์
53. นางโสภาพร
54. นายสุปชัย
55. นายกริชพรหม
56. นายสุชาติ
57. นายธงชัย
58. นางกัญญาณัฐ
59. นายสุเกียรติ
60. นางกัญญาณัฐ
61. นายณรงค์ศักดิ์
62. นายณฐกร
63. นายประสิทธิ์
64. นายไกรยุทธ
65. นายสวัสดิ์
66. นายสมัย
67. นายปรัชญ์

ชูทิพย์
ไชยศรีฮาดคุณ
หงส์เวียง
ป้องศิริ
จันทรา
น้อยบัวทอง
คำพีระ
ชูทิพย์
กินรี
โฮงยากุล
โสมนาวัตร์
กันทะวงศ์
พักกระโทก
อินพิทักษ์
ธรรมกุล
ชุมพล
พลเพชร
วัฒนราช
กุลจนีย์
จันทร์สว่าง
แสนนางชน
ราชพัฒน์
ศรีวิเศษ
พรหมหาราช
เสนีย์โสตร
วิริยะศรีสุวัฒนา
ประสาน
คำบุยา
เหง้าวิชัย
สิมสวัสดิ์
สุจิมงคล
สิมสวัสดิ์
พิมพ์สุวรรณ
ผิวพันธมิตร
ศรียากุล
พัว้ สุข
ชานุชิต
วันนา
ทองวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านนาดินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำพี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
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68. นายกิติศักดิ์
69. นายวรรัตน์
70. นายวิฑูรย์
71. นางศิรลิ ักษณ์
72. นายพันธุ์เทพ
73. นายสนธยา
74. นางพีระวรรณ
75. นางศรัญญาภรณ์
76. นายชาญชัย
77. นางศิริลักษณ์
78. นายอุทัย
79. นายอดิศักดิ์
80. นายเชษฐา
81. นายสฤษติ์
82. นางธนธรณ์
83. นายธนภณ
84. นางสุพรรณี
85. นายสุรชาติ
86. นางรัตนาภรณ์
87. นายธรากร
88. นางปิยะวดี
89. นายเจษฎา
90. นางอภิญญา
91. นายสมชาย
92. นางศิวยา
93. พลฯ สมัครนิยม
94. นายสุพล
95. นายนพรัตน์
96. นายสมฤทธิ์
97.นายภมร
98.นายนรินทร์
99.นางเธียรรัตน์
100.นายเริงศักดิ์
101.นายณภัทร
102.นายสุนทร
103.นายนพดล
104.นายทองใบ
105.นายอโศก
106.นายสหะไชย

เสนานุช
บุตรธรรม
สุระอุดร
สุระอุดร
ใจคำ
พันชะโก
วรรณทองสุข
ศรีเหลา
สิงห์สุวรรณ
สุระอุดร
แทพนาที
มีบุญ
แสงรัตน์
กุลภา
เวชกุลธำรง
คำยิ่งเดชาภัทร
กุลภา
จันปัดถา
พินิจนึก
ปัญสังกา
สุริฉาย
บุตรดีไชย
ศรีนิล
คำพิมพ์
รักคง
ศรีสถาน
แก้ววงษา
ศรีจำนงค์
บุญพามา
สีลารักษ์
แก้วพิลารมย์
ศรีริ
ปางชาติ
แก้วแจ่ม
ราชโยธา
เครือปละ
แก้วกัลยา
ใจทิพย์
ราชมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาฯ
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่
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107.นายสัญจอห์น
108.นายเกรียงศักดิ์
109.นางสาวพรบุญญา
110.นายประวิทย์
111.นายภาคภูมิ
112.นายสุบัน
113.นายอภิชาติ
114.นางสาวศิริภรณ์
๑15.นายสหรัฐ
๑16.นายสุรศักดิ์
๑17.นายอัศวิน
118.นายมาโนชญ์
119.นายอดิพงษ์
๑20.นายอัศวิน
121.นายมาโนชญ์
122.นายทองอินทร์
123.นางชมัยพร
๑24.นายณรงค์ชัย
125.นายวินยั
๑26.นายนิคสัน
๑27.นางสาวเนติมา
128.นายทศพล
129.นายตระกูล
๑30.นายธิติวัฒน์
๑31.นางเยาวเรศ
๑32.นางนิภาพร
๑33.นางสาวรุจิรดา
๑34.น.ส.ชฎาพร
๑35.นายโชคชัย
136.นายดาวเด่น
๑37.นางปัน
๑38.ว่าที่ร.ต.เผด็จ
139.นางสาวปูรดิ าภ์
๑40.นายบุญมี
141.นายสมัคร
142.นางนิภาพรรณ
๑43.นายศิริ
๑44.นายวัฒนา
145.นายสมชาย

ราชมี
เขือ่ นแก้ว
อัญชุลี
ตันทอง
นอแสงศรี
ประทุมทอง
บุญงาม
เยาวพันธ์
เต็มวงษ์
กาษี
เชื้อเมือง
เขียนสีอ่อน
เพ็งพันธ์
เชื้อเมือง
เขียนสีอ่อน
อุบลชัย
แก้วยาศรี
บุตรวัง
ศรีศุภฤกษ์
ทองทิพย์
เจนวรกุล
จันโทวาท
ธัญญารักษ์
สุวรรณศรี
ศรีราคำ
นามวงษา
พรหมโคตร
ยืนยงกิตติชัย
แร่นาค
เหลาผา
บุญบุตตะ
ขนุนใหญ่
อยู่วราโชติ
วิวาจารย์
วันทองสังข์
ออมิตา
จันทะผล
ศรัทธาคลัง
รติเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งมี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปกติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกระโทม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคม
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหินขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า

๖

๑46.นายสมนึก
๑47.นายศักดิ์ชาย
๑48.นายถาวร
๑49.นางกรชนก
150.นางสาวนาฏยา
๑51.นางรัชดา
๑52.นายเจษฎาภร
๑53.นายพิสิฐศักดิ์
๑54.นางสุปราณี
155.นายพิรพัฒน์
156.นายสุขสบาย
๑57.นายดิลก
๑58.นายทัศดี
159.ด.ต.หญิงกิตติกา
160.ร.ต.อ.จอม

ดีสุข
ไร่ขาม
สืบผาง
ศรพรหม
ยนยุบล
สืบผาง
สีดา
บัวก่ำ
สิมสวัสดิ์
ธนะสูตร
กำวัน
คำน้อย
แสนราษฎร์
ศรีโบราณ
พรมลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแคน

ผู้ไม่มาประชุม
1. ด.ต.หญิงประกายพร ผุยรัตน์
2. ร.ต.อ.อาทิตย์
บุญเทพ

ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัชชา
2. นางสุภาลี
3. นางวรกัรญา
4. นางสาวเพียรสน
5. นายบรรจงศักดิ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

อยู่สุขเสถียร
วัฒน์ศรีธานัง
คำสิงห์นอก
ลุนะหา
ทองไชยะ

พิธีการก่อนประชุม
(๑) มอบโล่เกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี
2563 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 คือ นายสมชาย คำพิมพ์
(๒) มอบเกียรติบัตร ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 คือ นางพรเพ็ญ สุพรมอินทร์
(๓) มอบเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19

๗

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
โรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านกกดู่
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ)
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

ผลการประกวด
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

(๔) การประกวดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
โรงเรียน
ผลการประกวด
โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
ชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านนาโคก
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
โรงเรียนบ้านน้ำแคม
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
เหรียญทอง
โรงเรียน
ผลการประกวด
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
เหรียญทอง
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าลี่
เหรียญทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
เหรียญทอง
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
เหรียญทอง
(๕) รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนบ้านนาโคก
๒) โรงเรียนบ้านคกเลา
๓) โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59
๔) โรงเรียนบ้านร่องไผ่

๘

๕) โรงเรียนบ้านปางคอม
๖) โรงเรียนบ้านน้ำแคม
๗) โรงเรียนบ้านบุฮม
๘) โรงเรียนบ้านปากเนียม
๙) โรงเรียนบ้านกกทอง
๑๐) โรงเรียนบ้านโพน
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง จำนวน 5 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านนาแขม
2) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
3) โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
4) โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
5) โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
เริ่มประชุม เวลา 09.๐๐ น.
เมือ่ ทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประธานการประชุม ฯ
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมและแจ้งทีป่ ระชุม ดังนี้
๑) ร่วมรับฟังนโยบาย ของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า - ข่าว สพฐ.” โดย นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายผ่านทางระบบ VDO Conference
2) มอบนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียนและการล่วงละเมิดเด็กนักเรียน
3) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
4) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
6) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
7) การจ้างอัตราจ้างทุกประเภทในสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ

๙

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 ่ ๙/๒๕๖ ๓
วันที่ ๒๕ กันยายน 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
นายอนุกูล ศรีสมบัติ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
แจ้งทีป่ ระชุมสรุปได้ ดังนี้
1) โครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็ นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒) การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ
3) สรุปสถานการณ์ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนักเรียน
4) บริษัท พิคเจอร์ ทีคเจอ ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนให้กับโรงเรียนบ้านวังผา
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๓.๒ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม (แทน)ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ตามที่สำนักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์ ของโครงการ คือ ในกรณีภาคีเครือข่ายท้องถิ่น โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ของโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้ทำเรื่องขอใช้ตราสัญลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ระบุรายละเอียดที่
ชัดเจนในการใช้ตราสัญลักษณ์แต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้
1) ภาพ ประเภท และจำนวนของชิ้นงานที่ประสงค์จะพิมพ์ตราสัญลักษณ์บนชิ้นงาน
๒) ชิ้นงานเหล่านี้จัดทำเพื่อกิจกรรมใดของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
๓) ระยะเวลาของกิจกรรม
เพื่อให้มีข้อมูลและรายละเอียดที่จะแสดงต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยจัดส่งไปยัง สำนักงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เลขที่ 11 ซอยวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2662-3000
โทรสาร 0-2662-0919 และสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการ คุณเอมวรางค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ หรือ อีเมล
aimvarang@nanmeebooks.com

๑๐

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.3.1 ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณฯ/
ว่างปกติ/ว่างตัดโอนหลังจากการย้ายเลื่อนไหลเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
จำนวน ๓๕ อัตรา รายละเอียดดังเว็บไซต์ http://gg.gg/mofnr
3.3.2 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ด้ ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ให้ราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารอัตรากำลังให้กับ สถานศึกษาในสังกัด
โดยจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓ และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
เมื่อได้รับการแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเลย เขต ๑ จะแจ้งให้ทราบโดย
ด่วนเพือ่ ดำเนินการลงนามสัญญาจ้างต่อไป ดังนี้
๑) บัญชีจัดสรรอัตราครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
จำนวน ๑๗ อัตรา
๒) บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๗ อัตรา
๓) บัญชีจัดสรรธุรการโรงเรียน อัตราละ ๙,๐๐๐ บาท
จำนวน ๘๓ อัตรา
๔) บัญชีจัดสรรนักการภารโรง
จำนวน ๖๕ อัตรา
ซึ่งได้จัดทำบัญชีจัดสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ แจ้งโรงเรียนในสังกัดทาง AMSS เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งว่างลงทุกกรณีรายงานส่งคืน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะมีการแจ้งจัดสรรคืน
สำหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และ
องค์กรกลางกำหนดตามลำดับ
3.3.3 ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ด้วย สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึก ษาเลย เขต 1 มีตำแหน่งว่างสายงานบริห าร
สถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งว่างลงเนื่องจากการย้ายเลื่อนไหล และการจัดสรรอัตรากำลัง
ว่างจากผลการเกษีย ณอายุ ร าชการ เมื่ อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จะดำเนินการประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมเพื่อมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว

๑๑

๓.๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.4.1 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน ในโรงเรีย นประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริห ารจัดการอาหารกลางวันใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ประจำปี ๒๖๕๓ ซึ่ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ดอกผลกองทุ น ฯ
จำนวน ๔ กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๒๐ โรงเรียน ดังนี้
๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ในโรงเรียน
เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้
๑.๑) โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
จำนวน ๘๕,๐๐๐
๑.๒) โรงเรียนบ้านกกดู่
จำนวน ๗๕,๐๐๐
๑.๓) โรงเรียนอนุบาลเลย
จำนวน ๘๕,๐๐๐
๑.๔) โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
จำนวน ๘๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
๒.๑) โรงเรียนบ้านนาดินดำ
จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒) โรงเรียนบ้านบุฮม
จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท
๒.๓) โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๕๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๔) โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
๒.๕) โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
๒.๖) โรงเรียนบ้านห้วยไค้
จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

๑๒

๓) กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้
๓.๑) โรงเรียนบ้านหนองบง
จำนวน
๓.๒) โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
จำนวน
๓.๓) โรงเรียนบ้านน้ำภู
จำนวน
๓.๔) โรงเรียนบ้านอุมุง
จำนวน

๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
เป็นเงิน ๗๑๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
๔.๑) โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘
จำนวน ๖๓,๓๐๐ บาท
๔.๒) โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท
๔.๓) โรงเรียนบ้านห้วยนา
จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท
๔.๔) โรงเรียนบ้านวังผา
จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท
๔.๕) โรงเรียนบ้านปางคอม
จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔.๖) โรงเรียนบ้านโพนทอง
จำนวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท
ซึ่งกลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิน และสิ น ทรัพ ย์ ได้ โอนเงิน เข้าบั ญ ชี ให้ โรงเรียนที่ ได้ รับ การจั ด สรร
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ และขอให้ โ รงเรี ย นที่ ได้ รั บ เงิ น ดั ง กล่ า ว ส่ ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งให้เตรียมสรุปและโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ แต่ละกิจกรรมตามแบบฟอร์ม ซึ่งรอบแรกให้โรงเรียนรายงานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
และรอบที่สองรายงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะได้ออกติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการที่โรงเรียนได้รับงบประมาณดังกล่าว
3.4.2 การดำเนินงานการแก้ไขสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ตามที่สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แจ้งแนวทางซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
และแก้ไขปั ญ หาสถานะบุ คคลของเด็กนั กเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้ว ยตัวอักษร G ให้ เป็นเลข
ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/
ว๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น
จากข้อมูล DMC ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีนักเรียนในสังกัดที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร G จำนวน ๖๖ คน จึงขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มี
เลขประจำตั ว ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยตั ว อั ก ษร G ให้ เ ป็ น เลขประจำตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
กำกับติดตามการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ไม่มีหลั กฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย และแก้ไขปัญหา
สถานะบุคคลของเด็กนักเรียน ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
เพื่อดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

๑๓

3.4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและ
เยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม พร้อมนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
ในการนี้ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ วเห็นว่า บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือและเป็นแนวทางการ
ดำเนินการอย่างดียิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้ งเป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชน
ที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

3.4.4 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียน
ที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 50:50)

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2562
(ข้อมูลจากสถานศึกษารายงาน ณ วันที่ 31/7/2563)
ชื่อโรงเรียน
นักเรียนจบทั้งหมด
เรียนต่อสายอาชีพ
ร้อยละ
บ้านกกทอง
10
9
90
บ้านนาแขม
9
5
55.55
บ้านนาดินดำ
13
7
53.84
บ้านขอนแก่นหนองบอน
6
6
100
บ้านสูบ
0
0
0
บ้านน้ำภู
24
16
66.66
บ้านกกดู่
22
6
27.27

๑๔

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บ้านห้วยกระทิง
บ้านก้างปลา
บ้านห้วยทราย
บ้านนาโป่ง
บ้านติ้วน้อย
ชุมชนบ้านนาอ้อ
บ้านเพียซำพุวิทยา
บ้านน้ำคิว
บ้านท่าสวรรค์
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
บ้านโพนสว่างวังเย็น
บ้านห้วยตาด
บ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ
ชุมชนบ้านนาบอน
บ้านน้ำพร
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
บ้านสงเปือย
บ้านใหม่
ห้วยซวกคกเลาใต้
บ้านโคกใหญ่
บ้านยาง
บ้านน้ำแคม
ชุมชนบ้านปากห้วย
ชุมชนบ้านอาฮี
บ้านแก่งปลาปก
บ้านห้วยอาลัย
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
บ้านห้วยพิชัย
บ้านสงาว
บ้านนาค้อ
บ้านห้วยบ่อซืน
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
รวมทั้งสิ้น

0
16
12
16
11
11
9
8
10
25
7
10
16
21
25
16
11
8
12
10
20
15
19
24
9
4
11
11
14
15
31
6
34
551

0
10
3
13
8
3
7
6
6
19
2
10
9
4
18
3
1
3
8
7
8
8
6
8
3
0
3
2
4
2
22
1
13
269

0
62.50
25
81.25
72.72
27.27
77.77
75
60
76.00
28.57
100
56.25
19.04
72
18.75
9.09
37.50
66.66
70
0
53.33
31.57
33.33
33.33
0
27.27
18.18
28.57
13.33
70.96
16.66
38.23
48.82

๑๕

ข้อมูลการศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พบว่า

จากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาต่อสถาบัน
อาชี ว ศึ ก ษา ๑๙๒ คน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓๑ คน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒๐ คน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖๙ คน ตามลำดับ

จากแผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นว่า นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ศึกษา
ต่อสถาบั น อาชีวศึกษา คิดเป็ น ร้อยละ ๓๓.๘ ร้อยละ ๓๒.๑๓ ร้อยละ ๓๔.๒๖ ร้อยละ ๓๕.๐๙ และร้อยละ
๔๘.๘๒ ตามลำดับ

๑๖

3.4.5 รายงานข้อมูลการจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ข้อมูลจากสถานศึกษารายงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
จำนวนนักเรียน
เรียนต่อ
ที่จบ สาย
สาย
ทั้งหมด ม.3 สามัญ อาชีพ กศน.
6
0
6
0
6
8
1
6
1
8
11
2
8
0
11
24
4
16
2
25

ไม่เรียน
ต่อ

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1
2
3
4

บ้านขอนแก่นหนองบอน
บ้านน้ำคิว
บ้านติ้วน้อย
บ้านน้ำภู

เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย

5
6
7
8
9

บ้านเพียซำพุวิทยา
บ้านก้างปลา
บ้านนาแขม
บ้านกกทอง
บ้านนาดินดำ

เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย

9
16
9
10
15

9
16
9
10
13

2
3
3
0
5

7
10
5
9
7

0
0
1
0
0

0
3
0
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บ้านกกดู่
บ้านห้วยทราย
ชุมชนบ้านนาอ้อ
บ้านห้วยกระทิง
บ้านสูบ
บ้านนาโป่ง
บ้านสงาว
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
บ้านห้วยอาลัย
บ้านห้วยบ่อซืน
บ้านห้วยพิชัย

เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
ปากชม
ปากชม
ปากชม
ปากชม
ปากชม
ปากชม

22
12
11
0
0
16
15
11
34
11
6
16

22
12
11
0
0
16
15
11
34
11
6
14

9
7
6
0
0
3
11
7
19
8
4
9

6
3
3
0
0
13
2
2
13
3
1
4

7
2
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1

ปากชม

4

4

2

0

0

2

22 บ้านแก่งปลาปก

0
0
1
2

ไม่จบ ม.3 ระบุสาเหตุ

ไม่จบ 1 คน
(แต่งงาน,กรีดยาง)

ไม่จบ 2 คน (กำลัง
ดำเนินการขอแก้ไข)

ไม่จบ 2 คน (ยังไม่จบ
การศึกษา กำลัง
ดำเนินการขอแก่ไข)

๑๗

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

จำนวนนักเรียน
เรียนต่อ
ที่จบ สาย
สาย
ทั้งหมด ม.3 สามัญ อาชีพ กศน.
31
4
22
5
32

ไม่เรียน
ต่อ
0

23 บ้านนาค้อ

ปากชม

24 ชุมชนบ้านปากห้วย

ท่าลี่

25

24

16

8

0

0

25 บ้านยาง
26 ชุมชนบ้านอาฮี

ท่าลี่
ท่าลี่

15
9

15
9

4
3

8
3

3
3

0
0

19

5

6

4

4

27 บ้านน้ำแคม

ท่าลี่

23

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ท่าลี่
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
นาด้วง
นาด้วง
นาด้วง

20
25
10
12
16
11
8
21
10
16
11

20
25
10
12
16
11
8
21
10
16
10

11
2
2
3
10
9
0
14
3
3
0

8
18
7
8
3
1
3
4
6
9
10

1
5
0
0
0
1
4
3
1
0
0

0
0
1
1
3
0
1
0
0
4
0

39 ชุมชนบ้านท่าสะอาด

นาด้วง

27

25

4

19

1

1

40 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

นาด้วง

8

7

3

2

1

1

566

551

201

269

50

31

บ้านโคกใหญ่
ชุมชนบ้านนาบอน
ห้วยซวกคกเลาใต้
บ้านใหม่
บ้านน้ำพร
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
บ้านสงเปือย
บ้านนาสีฯ
บ้านท่าสวรรค์
บ้านห้วยตาด
บ้านโพนสว่างวังเย็น

รวม

ไม่จบ ม.3 ระบุสาเหตุ
ไม่จบ 1 คน (ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินฯ,
กำลังดำเนินการ
ขอแก้ไข)
ไม่จบ 1 คน (ซ้ำชั้น)
(กำลังดำเนินการขอ
แก้ไข)

ไม่จบ 4 คน (เวลา
เรียน
ไม่ครบ)/กำลังติดตาม
แก้ไข

ไม่จบ 1 คน (กำลัง
ดำเนินการขอแก้ไข)
ไม่จบ 2 คน (กำลัง
ดำเนินการขอแก้ไข)
ไม่จบ 1 คน (กำลัง
ดำเนินการขอแก้ไข)
15

๑๘

3.4.6 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการเพื่อสำรวจนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
และนักเรียนที่จะไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัด พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่มี
แนวโน้ ม ออกกลางคั น จำนวน ๒๖ คน และคณะกรรมการติ ดตาม ตามคำสั่ งที่ ๕๒ ๓/ ๒๕๖๒ ลงวัน ที่ ๓๐
ธั น วาคม ๒๕๖๒ ได้ ด ำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข นั ก เรี ย นกลุ่ ม ดั ง กล่ า วโดยการติ ด ต ามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และให้คำแนะนำ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ประชุมหารือแนวทางร่วมกันในกรณีที่
นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถศึ ก ษาต่ อในระบบจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั งคั บ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการฯ ได้ ด ำเนิ น การส่ ง ต่ อ นั ก เรีย นเข้ า ศึ ก ษา การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธ ยาศัย (กศน.) ตามบั น ทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) จำนวน ๒๖ คน ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น

โรงเรียน

ศึกษาต่อ กศน.

๑

เด็กชายอทินัน ศรีรักษาพล

ม.๒

บ้านกกดู่

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒

เด็กชายกิตติศักดิ์ ไชยแสง

ม.๒

บ้านกกดู่

กศน.อำเภอเมืองเลย

๓

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเนียม

ม.๒

บ้านกกดู่

กศน.อำเภอเมืองเลย

๔

เด็กชายพีรภพ ศรีคำภา

ป.๖

ชุมชนบ้านนาด้วง

กศน.อำเภอนาด้วง

๕

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ มาโยธา

ป.๕

เมืองเลย

กศน.อำเภอเมืองเลย

๖

เด็กชายจักริน จันทะศรี

ม.๑

บ้านใหม่

กศน.อำเภอเชียงคาน

๗

เด็กชายกรกช คำบูชา

ป.๖

บ้านเพียซำพุวิทยา

กศน.อำเภอเมืองเลย

๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาบุษดี

ป.๖

บ้านเพียซำพุวิทยา

กศน.อำเภอเมืองเลย

๙

เด็กชายธันวา บุญพรม

ป.๖

บ้านเพียซำพุวิทยา

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๐ เด็กหญิงมนพร ไพรหลวง

ม.๑

บ้านห้วยพิชัย

กศน.อำเภอปากชม

๑๑ เด็กหญิงอาภัสรา ตันยงค์

ป.๖

บ้านห้วยพิชัย

กศน.อำเภอปากชม

๑๒ เด็กชายณัชพล บุญยวง

ป.๖

บ้านนาค้อ

กศน.อำเภอปากชม

๑๓ เด็กชายรัชพล พลเสน

ป.๔

บ้านน้ำภู

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๔ เด็กชายธันวา อินปลัด

ป.๖

บ้านน้ำภู

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๕ เด็กชายโอภาส ไชยโสดา

ม.๑

บ้านน้ำภู

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๖ นางสาวชลธิชา ศรีสุวรรณ

ป.๖

บ้านน้ำภู

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๗ นางสาวอารยา สาลาสุตา

ม.๒

บ้านน้ำภู

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๘ เด็กชายบัญชา โสภาพ

ป.๓

บ้านก้างปลา

กศน.อำเภอเมืองเลย

๑๙

ที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น

โรงเรียน

ศึกษาต่อ กศน.

๑๙ เด็กหญิงสุนันทา โสภาพ

ป.๖

บ้านก้างปลา

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒๐ เด็กหญิงปัตทมาพร จิตสว่าง

ม.๑

บ้านห้วยทราย

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒๑ เด็กหญิงอรปรียา แก้วบุดดี

ม.๒

บ้านห้วยทราย

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒๒ เด็กชายอดิศกั ดิ์ กุณวงศ์

ม.๒

บ้านห้วยทราย

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒๓ เด็กหญิงตะวัน ศรีสุวรรณ

ม.๒

บ้านห้วยทราย

กศน.อำเภอเมืองเลย

๒๔ เด็กชายธนกร ทุมแสง

ป.๖

บ้านยาง

กศน.อำเภอท่าลี่

๒๕ เด็กหญิงณิชาภัทร โคตะมหา

ป.๖

บ้านยาง

กศน.อำเภอท่าลี่

๒๖ เด็กหญิงสุรัสวดี สังคะโห

ป.๖

บ้านยาง

กศน.อำเภอท่าลี่

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓.๕ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๕.1 การดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์
ด้วย สพฐ. แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รายงานงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ 0400.1/ว 180 ลงวันที่ 21 กันยายน
2563 นั้น
ขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.
รายจ่ายปีงบ 2564 โดยมีการพิจารณามีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
- งบลงทุน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดย สพฐ.
จัดสรรงบประมาณปีงบ 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพพร้อมกลยุทธ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล กิจกรรมหลักโรงเรียนประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
- จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
- กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณเฉพาะ
- คุณสมบัติผู้เสนอราคา
- เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวดแล้วเท่านั้น
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3.5.2 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
ด้วย สพฐ. แจ้งตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว 4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2564 ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สพฐ.ได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร นั้น
สพฐ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564
งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ โดยโรงเรียน
- ได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
- ตรงตามความต้องการ
- คุ้มค่าในการใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ได้ครุภัณฑ์ตามความจำเป็น และเหมาะสมหับการเรียนการสอน
- สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในวงเงินที่ได้รับ
จึงให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3.5.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ
2563 ไปแล้วนั้น
- กันเงินตาม PO
- บางรายการสัญญาเกิน 1 ปี ขอแจ้งให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้าง เร่งการทำงานและส่ง
หลักฐานขอเบิก-จ่ายเงินโดยเร็ว ทั้งนี้การดำเนินการขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด
3.5.4 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร
ตามที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ส่งหลักฐานขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรไว้แล้วนั้น มีบางรายที่เอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงไม่สามารถเบิกให้ได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย 19 ราย
จึงขอแจ้งให้ทรายและให้ผู้มีสิทธิ์มารับหลักฐานคืนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แก้ไขให้
ถูกต้องด้วยเพื่อจะได้เบิกจ่ายให้ต่อไป
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รายชื่อโรงเรียนแก้ไขเอกสารการศึกษาบุตร
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางอุไร มีแพง
นางกีรติ ฉายผาด
นางบุปผา โคตรวงษา
นายสมพร เสวะนา
นายดิลก คำน้อย

โรงเรียน
บ้านนาซ่าว
บ้านธาตุวิทยา
บ้านนาค้อ
บ้านห้วยนา
บ้านวังผา

6
7
8

นายตระกูล ธัญญารักษ์
นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
นายพิสิทธิ์ มีตราสิทธิ์

บ้านปากยาง
บ้านห้วยทราย

9
10
11
12
13

นายสายันต์ โจทกราช
นางเมทินี แก้วไชยะ
นางสาวธ้ญญภัสร์ ชุมพล
นายสมพงษ์ คำเขียว
นายวิทยา เบ้ามงคล

อนุบาลเชียงคานฯ
บ้านนาโป่ง
บ้านท่าสวรรค์
บ้านคอนสา
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก

14
15
16
17
18
19

นายดุษฏี ศรีจำปา
นายยุวเรศ แควภูเขียว
นางมลนิภา ราชแก้ว
นายอนิทัศน์ ใจอ้อม
นางวันวิสาข์ รากสี
นายพงษ์ศักดิ์ รัตนทิพย์

บ้านหนองผำ
เมืองเลย
บ้านน้ำแคม
บ้านน้ำภู

รายละเอียด
ขาดใบเสร็จรับเงิน
ขาดอัตราเรียกเก็บ
ขาดใบเสร็จรับเงิน
ขาดอัตราเรียกเก็บ
เบิกไปแล้ว 4,800
ภาคเรียนที่ 2/62เบิกไม่ได้
ขาดอัตราเรียกเก็บ
สำเนาใบเสร็จเบิกไม่ได้
ขาดอัตราเรียกเก็บ
ขาดใบเสร็จรับเงิน
สำเนาใบเสร็จเบิกไม่ได้
ให้ร.ร.เลยพิทออกใบเสร็จให้
ขาดอัตราเรียกเก็บ
ขาดใบเสร็จรับเงิน
ขาดอัตราเรียกเก็บ
ขาดใบเสร็จรับเงิน
เบิกครบแล้ว
ขาดอัตราเรียกเก็บ
ขาดอัตราเรียกเก็บ
เบิกครบแล้ว
แทนฉบับเดิม
ใบเสร็จหมดอายุ

หมายเหตุ

๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๖.1 การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สพฐ. ขอแจ้ งเปิ ดระบบให้ ส ถานศึ กษา ปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้อ มู ลครั้ งที่ 1 ให้ ถู กต้ อ ง ครบถ้ว น
สมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 และจะปิดระบบในวัน ที่ 30
ตุ ลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th การเข้าสู่ ระบบให้ เ ลือกใช้
Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงและคู่มือการ
รายงานข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว
กลุ่ มนโยบายและแผน ขอให้โรงเรียนในสั งกัดทุกโรง รายงานข้อมูล ตามโครงการพั ฒนาระบบ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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3.6.2 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์
ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่า
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบ
ลงทุนค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 12,829,580 บาท ดังนี้
1) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 6,838,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 37 รายการ รวมทั้งสิ้น
5,991,380 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สพป.ลย.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04136/3370ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นเรื่องภายในของสถานศึกษารอไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification)
คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
พร้อมจะทำสัญญา หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน เป็ นต้น โดยไม่ก่อหนี้ผูกพันและพร้อมที่จะ
ดำเนิ น การก่อหนี้ ผู กพั น ได้ทั น ที เมื่ อพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
มีผลบังคับใช้และได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
3.6.3 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ตามแผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบั งคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ นั้น
โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 26 รายการ
รวมทั้งสิ้น 13,398,100 บาท รายละเอียดดังนี้
1) รายการสิ่งก่อสร้างใหม่ (รายการงบปีเดียว) จำนวน 3 รายการ
รวมทั้งสิ้น 3,912,300 บาท
2) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
จำนวน 23 รายการ รวมทั้งสิ้น 9,485,800 บาท
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กลุ่ ม นโยบายและแผน ได้ แ จ้ ง จั ด สรรเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตามหนั ง สื อ สพป.ลย.1 ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04136/3432ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เตรียมการ
จัดซื้อจัด จ้างตามระเบี ย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ของสถานศึกษาไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification) ของพัส ดุ เป็นต้น และ
ให้ ดำเนิ น การในกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง เพื่ อ ให้ พ ร้อมที่ จ ะทำสั ญ ญาหรือข้ อตกลงได้ทั น ที เมื่ อได้รับ อนุ มัติ
ทางการเงิน โดยจะดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่ อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รั บ การอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น และให้โรงเรียน Download
รูปแบบรายการประมาณการราคา จากเว็บไซต์ www.designobec.blogspot.com มาใช้ในการจัดจ้างได้ก่อน
๓.๗ กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งที่
ประชุมทราบ ดังนี้
3.๗.1 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัด สำนั กบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนร่วมของสำนักงานการศึกษาพิเศษ โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี พ.ศ.2564 จากแผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริมสร้ างศั กยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการประถมศึก ษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
1) ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอนแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่กำหนดโดยกองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
๒) ขั้นตอนการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้กำหนดเงื่ อนไข
การเช่ าโดยระบุ ว่ าการลงนามในสั ญ ญาจะกระทำได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รับ อนุ มั ติ งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 แล้วเท่านั้น (ขณะนี้ยังไม่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)
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3.8.2 การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
สังกัด สพป.ลย.1 อ้างอิงข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัดเลย
รายงาน รายชื่อข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 สังกัด สพป.ลย.1
ตรวจสอบยืนยัน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ก่อน
หลัง
รวม
รายงานนักเรียนซ้ำซ้อนที่ต้องตรวจสอบ
คิดเป็น
17 ก.ค.
17 ก.ค.
(คน)
2563
2563
1. พบ เรียนปกติ
67
67 63.81%
2. พบ พักการเรียน
0
0.00%
3. ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของ
ผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)
1
1
0.95%
4. ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา
0
0.00%
5. ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก
8
17
25 23.81%
๖. ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียน
และไม่สามารถติตต่อได้)
8
3
11 10.48%
7. ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต
0
0.00%
8. อื่น ๆ โปรดระบุ โดยระบุสาเหตุใน Column ถัดไป
1
1
0.95%
รวม
17
88
105 100.00%
16.19%

83.81%

๓.๗ กลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี
ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทบุคคล จำนวน 612 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 61 รางวัล นั้น
บั ดนี้ สำนั กงานคณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณาคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และได้ส่ ง
ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพือ่ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน สำหรับพิธี
มอบรางวัล จะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลในพิธีวันครูประจำปี 2564 ( 16 มกราคม 2564) ณ สถานที่จัดกิจกรรมใน
ระดับจังหวัดต่อไป รายละเอียดตามประกาศ http://gg.gg/mogle
โดย จังหวัดเลย มีผู้ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี และเงินรางวัล ๆ
ละ 5, 000 บาท ดังนี้
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ประเภทบุคคล
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายเดช ปาจรียานนท์
นายกิตติชัย กรวยทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ครูและคณาจารย์
นางหอมไกร มีมะจำ
น.ส.เพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน
นางสุพัตรา ไชยจันหอม

ครู โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป.ลย.1
ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.ลย.3
ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
สพม.19

ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
นางเตือนใจ ยลวิลาศ
นางนันทนา สาระกิจจานนท์

นักวิชาการเงินและพัสดุ
ศึกษานิเทศก์

ผู้มีคุณูปการ
นายปัญจพล จำปานิล

ข้าราชการบำนาญ

ประเภทหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเอราวัณ

สพป.ลย.1
สพป.ลย.2

สพป.ลย.2

๓.๘ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ (โรงพยาบาลเลย)
ด้ ว ย โรงพยาบาลเลย ได้ จั ด ทำโครงการตรวจสุ ข ภาพประจำปี สำหรับ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ โรงพยาบาลเลยพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพประจำปี ใ นวั น ที่
๑๓,๑๕,๒๐,๒๒,๒๗,๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ หากมีความประสงค์จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี จากทาง
โรงพยาบาลเลย ขอให้ส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มอำนวยการภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามแบบสำรวจที่แนบ
http://gg.gg/moj4y
๓.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
๓.๙.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓.๙.๒ แนวทางปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวรกัรญา คำสิงห์นอก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

