รายงานการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
WWW.loei๑.go.th
E-mail: director@loei๑.go.th

รายงานการประชุม

ผูบ้ ริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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นายรอง ปัญสังกา
นายยืนยง ปาลี
นายวิเศษ วงศ์วรัญญู
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
นายสุขสันติ์ นาหัวนิน
นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์
นายกฤต สุวรรณพรหม

นางจํานงค์ ศรีมังกร
นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์
นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
นางพูนสุข ศรีวิชา
นางประณยา บุญลือ
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
นายชุมพร ธีรศิลป
นางจรีย์พร พรหมพุทธา

(รก.)
(รก.)

นางอมรา จํารูญศิริ
นางจันทร์เพ็ญ ปุณนุวงศ์
นางจุรีรัตน์ แถบเงิน
นายทัถชัย โสภาพันธ์
นายปรีชา บํารุงภักดี
นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
นายธงชัย โกมลไสย
นาสุดารัก ศรีสมบัติ
นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
นายมงคล ชูทิพย์
นายประสงค์ สมอออน
นายนิคม จักสี (แทน)
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
นางประภาพร สุวรรณสิงห์ (แทน)
นายสุริยา หงษ์เวียง

ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ.กลุ่มอํานวยการ
ผอ.ศูนย์ ITEC
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผอ.โรงเรียนเมืองเลย
(๑)
ผอ.โรงเรียนมโนบุเรศบํารุงการ
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ผอ.โรงเรียนบ้านส้าน
ผอ.โรงเรียนบ้านโพนปุาแดง
ผอ.โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
ผอ.โรงเรียนบ้านเสี้ยว
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นายมานพ น้อยบัวทอง
นายถาวร คําพีระ
นายสุพจน์ นาเลาห์
นายสุเทศ นาคะรังษี
นางศิวยา รักคง
นายเดช ปาจรียานนท์
นายสุบรรณ ธรรมกุล
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา
นายเล็ก กันทะวงศ์
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
นายเชษฐา แสงรัตน์
นายขาญยุทธ์ โสกัณทัต
นายโยธิน จันทร์สว่าง
นายนิพนธ์ แสนนางชน
นางสุปราณี วิไลลักษณ์ (แทน)
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
นายเริงฤทธิ์ แสงคํา
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
นายภูวดล อัศวรัตนกุล
นายพลไชย พลเพชร
นางสุทธิวรรณ มณีศิวฐานิดา (รก)
นางพนมพร วัลลภาชัย
(แทน)
นายไพบูลย์ กงภูธร
(แทน)
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
นายกริชพรหม ประสาน
นายสมัย สมสงวน
ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คํามา
นายธงชัย เหง้าวิชัย
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
นายศักดา สมานฉันท์
นายสมัย วันนา
นางญาณิศา อยู่งาน
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
นายสุธน สุพรมอินทร์
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
นางวาสนา อาษาศรี
(รก.)
นางคําหล้า จันทะมอญ
(รก.)
นายพิษณุ อุตสาหะ
นายจรัญ บุตรดีไชย

ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ คิว
ผอ.โรงเรียนบ้านภูสวรรค์
ผอ.โรงเรียนบ้านกกทอง
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
ผอ.โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเลย
(๒)
ผอ.โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ทาม
ผอ.โรงเรียนบ้านนาโปุง
ผอ.โรงเรียนบ้านขอนก่นหนองบอน
ผอ.โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโตก
ผอ.โรงเรียนบ้านกกชุมแสง
ผอ.โรงเรียนบ้านปุาข้าวหลาม
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
(๓)
ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ผอ.โรงเรียนบ้านโพน
ผอ.โรงเรียนบ้านนาโคก
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง
ผอ.โรงเรียนบ้านวังโปุงท่าวังแคน
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกําเนิดเพชร
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ ภู
ผอ.โรงเรียนบ้านก้างปลา
ผอ.โรงเรียนบ้านนาบอน
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผอ.โรงเรียนบ้านนาดินดํา
(๔)
ผอ.โรงเรียนหนองหญ้าไซ
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาทราย
ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผํา
ผอ.โรงเรียนบ้านเพียซําพุวิทยา
ผอ.โรงเรียนบ้านสูบ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังแคน
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
ผอ.โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
ผอ.โรงเรียนบ้านกกดู่
(๕)
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเปิบ
ผอ.โรงเรียนบ้านโปุงปุาติ้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่โทน
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก

/๗๘...

-๓๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายนิเวศ จันทร์สว่าง
(รก.)
นางประคองศรี ปิยพิทยานันท์(รก.)
นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
นายศุภชัย ทานิล (แทน)
นายนพรัตน์ ศรีจํานงค์
นางอัญชนา แพงเพ็ง (แทน)

ผอ.โรงเรียนบ้านตูบโกบ
ผอ.โรงเรียนบ้านลาดค้อ
ผอ.โรงเรียนบ้านกําพี้
ผอ.โรงเรียนบ้านนาแขม
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาว
ผอ.โรงเรียนบ้านโปุง
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
(๖)
ผอ.โรงเรียนบ้านนาดอกคํา
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ สวยห้วยปลาดุก
ผอ.โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ผอ.โรงเรียนบ้านแก้วเมธี
ผอ.โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ สวยภักดี

นายสนธยา พันชะโก
นายนิคม ศรีเหลา
นายพันธุ์เทพ ใจคํา
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
นายอดิเรก ธิมะสาร
นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
นายสมพงษ์ พิมพิสณฑ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์” (๗)
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
นายอโศก ใจทิพย์ (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
นายภาคิน สืบทิม (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านคกมาด
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ํา
ผอ.โรงเรียนบ้านผาแบ่น
นายธนภณ คํายิ่งเดชาภัทร
ผอ.โรงเรียนบ้านอุมุง
นายสฤษติ์ กุลภา
ผอ.โรงเรียนบ้านบุฮม
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
ผอ.โรงเรียนบ้านคกเลา
นายสมชาย คําพิมพ์
ผอ.โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
นายไพฑูรย์ จันทรา
ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ พร
นายเกียรติวรรธน์ ปูองปาน
ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘
นายประยงศ์ วงษ์ดี
ผอ.โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
นายสุรชาติ จันปัดถา
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
(๘)
นายแสงทอง ธนะสูตร
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยพอด
นางสุจิตรา ไชโยแสง
ผอ.โรงเรียนบ้านผาพอด
นายสุพล แก้ววงษา
ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปือย
นายคําพันธ์ แดงมี (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านผากลางดง
นายภมร สีลารักษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ําอ้อมพรหมมานุสรณ์
นายเกษม ไชยศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสําราญ
นายนันทวุฒิ กองพอด
ผอ.โรงเรียนบ้านหินตั้ง
นายไพโรจน์ สิงห์คํา
ผอ.โรงเรียนบ้านธาตุวทิ ยา
นายทองใบ แก้วกัลยา
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
(๙)
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านนาซ่าว
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นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์
ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่
นายสัญจอห์น ราชมี
ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งมี้
นายอโศก ใจทิพย์
ผอ.โรงเรียนบ้านโพน
นายประวิทย์ ตันทอง
ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
นายกวีรัฒน์ ฤาชัยลาม
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวแก่ง
พลฯสมัคร นิยม ศรีสถาน
ผอ.โรงเรียนบ้านสาระแพ
นายโชคชัย แร่นาค
ผอ.โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
นายวิเนตร สืบสาย (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านนาเบน
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
ผอ.โรงเรียนบ้านนาปุาหนาด
นายธนชัย นนทะดี (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านตาดซ้อ
นายสุนทร ราชโยธา
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าบม
นายศิวารัตน์ วรินทรา
ผอ.โรงเรียนบ้านวังอาบช้างฯ
นายสุบัน ประทุมทอง
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ มี
(๑๐)
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบง
นายภาคภูมิ เนตรแสงศรี (รก.)
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
นายเดชา สุทาธรรม
ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
นางศรัญญาภรณ์ สุทาธรรม
ผอ.โรงเรียนบ้านวังเปุง
นางสมปอง บุญแข็ง
รก. ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยคัง
นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์
ผอ.ร.ร.บ้านเมี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี
นางเฉลิมพร ราศีชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
นายสุรนิ ทร์ แก้วชูฟอง
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
นายอภิชาติ บุญงาม
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือ
นายวัฒนะ โยธาคํามี
ผอ.โรงเรียนบ้านหาดพระ
นางชนิดาพร ดวงพาเพ็ง (รก.)
ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่น
นายเสมียน ขานอยู่ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านอาฮี ปฏิบตั ิหน้าที่ ผอ.ร.ร.บ้านเมี่ยง
นายทองอินทร์ อุบลชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปกติ
นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน(แทน) ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ พาน
นายสมัย พวงกันยา
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลี่
(๑๑)
นายคณิต ธาราวดี
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ แคม
นายนิคสัน ทองทิพย์
ผอ.โรงเรียนบ้านยาง
นายสมศักดิ์ สุระธรรม
รก. ผอ.โรงเรียนบ้านวังขาม
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
ผอ.โรงเรียนบ้านน้าํ กระโทม
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไค้
นางเยาวเรศ ศรีราคํา
ผอ.โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
นายระบอบ พลมุข
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
นายธิติวฒ
ั น์ สุวรรณศรี
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยด้าย
นายตระกูล ธัญญารักษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านปากยาง
นายชาติชาย แก้วยาศรี (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านร่องไผ่
นายอภิวัฒน์ มาดี
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
(๑๒)
นายสมบัติ ยศปัญญา
ผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อ

/๑๖๒...

-๕๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางสาวมณฑิชา ศรีพรหม (แทน) ผอ.โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
นางไพวรรณีย์ สีดา
ผอ.โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย
นายเผด็จ ผาหอมสุข
ผอ.โรงเรียนบ้านคกไผ่
นายศิริ จันทะพล
ผอ.โรงเรียนบ้านปากเนียม
นายสมัคร วันทองสังข์
ผอ.โรงเรียนบ้านสงาว
นางอรนุช สารวงษ์ (แทน)
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว
นายไพฑูรย์ หงส์แพง
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
นางสุริณี วัฒนศรีทานัง
ผอ.โรงเรียนบ้านปากปัด
นายสมาน นาวาสิทธิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช
ผอ.โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
นายสมชาย ระติเดช
ผอ.โรงเรียนบ้านนาโม้
นางสุพรรณี กุลภา
ผอ.โรงเรียนบ้านคกเว้า
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
นายประจักษ์ ราชภักดี
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงกลม
(๑๓)
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชยั
ผอ.โรงเรียนบ้านปางคอม
นางวนิดา ไมตรีสวัสดิ์ (รก.)
ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทอง
นายธราภพ วีระประทีป
ผอ.โรงเรียนบ้านคอนสา
นายสมพร เสวะนา (รก.)
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยนา
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
นายสุชาติ คําบุยา
ผอ.โรงเรียนบ้านวังผา
นายณภัทร แก้วแจ่ม
ผอ.โรงเรียนบ้านเลิง
นายอานนท์ แก้วสมบัติ
ผอ.โรงเรียนบ้านชมน้อย
นายถาวร สืบผาง
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย
นางรัชดา สืบผาง
ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
นายสุนทร แดนดี
ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
นายอุดร โชติทรัพย์สกุล
โรงเรียนมูลมังหลวงปูุชอบฐานสโม (๑๔)
นายสุกรี จันทา
โรงเรียนหทัยคริสเตียน
นางมยุรี ถิ่นวัลย์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
นายธงชัย ศรีจันทร์แก้ว
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
นางศิริพร โลหิตชาติ
โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม
นางมยุรนิ ทร์ แก้วมาสุขอนันท์
โรงเรียนอนุบาลชืน่ จิต
นางสาวสมพิศ ไชยคีนี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม
นายมังกร ศิริกันรัตน์
โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟูาใส
ว่าที่ รต.อํานวย ปัสสาวัฒน์
โรงเรียนการกุศลหลวงปูุศรีจันท่ ร์ฯ
นางกาญจน์ณัฏฐา ศิรเิ พ็ญ
โรงเรียนเซนต์จอนท่าบม
--------------------------------

/ผู้ไม่มาประชุม.......

-๖ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายสมพงษ์ พรมใจ
นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
นายปรีชา บํารุงศรีภักดี

รอง ผอ.สพป.ลย.๑
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์
โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง
โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์
โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านบง
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านปากภู
โรงเรียนบ้านนาน้าํ มัน
โรงเรียนบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง
โรงเรียนบ้านชลประทาน

กลุ่มคุณภาพฯที่ ๒
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๓
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๓
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๔
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๗
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๙
กลุ่มคุณภาพฯที่ ๙

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

ประกาศเลิกโรงเรียน
ประกาศเลิกโรงเรียน
ประกาศเลิกโรงเรียน
ประกาศเลิกโรงเรียน
ประกาศเลิกโรงเรียน

ผู้มาร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางปัทมา สิมพลา
นางสงวน เสนานุช
นางเกื้อกูล อาจแก้ว
นางยุวพรรณ ศรีเสมอ
นางประไพ บุตรเรือง
นางบุญทวี สมหมาย

นางสาวจิตราภรณ์ ค้ํามา
นางปิยพร ราชโส
นางนิธิมา กองลาแซ

นางกรวรรณ เลี้ยงรักษา
นางวิจติ รา คณะศิริวงศ์
นางสมหมาย คําบุยา
นางอุ่นเรือน ศิริหล้า
นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
นาสาวกิติยา สายตาดํา
นางสาววรกัญญา ไชยวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครู ช่วยราชการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
เจ้าพนักงานธุรการ

------------------------------

-๗-

พิธีก่อนการประชุม
นายรอง ปัญสังกา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานการ
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเทพบุญเติม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ และเป็นประธานที่ประชุมกล่าวนาการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดยมีใจความ ดังนี้
พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
พระครองราชย์ โดยธรรมนาสุขสันต์
พระดุจพ่อ ดุจพรหม สมเทวัญ
พระทรงธรรม ขวัญหล้า สง่างาม
พระเกื้อรัฐ เกื้อราช เกื้อศาสน์สงฆ์
พระเทิดวงศ์จักรี ศรีสยาม
พระปกป้อง ผองไทยภัยทุกข์ยาม
พระทรงนาม ภูมิพลฯ ล้นเกล้าไทย
ปวงข้าพุทธเจ้า...ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพุทธเจ้านายรอง ปัญสังกา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และ
ข้าราชการในสังกัด
ที่ประชุมยืนสงบนิ่ง พร้อมเปิดเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย

-๘-

พิธีมอบเกียรติบัตร
(๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการได้ดําเนินการประเมินโรงเรียนสีขาว
และห้องเรียนสีขาว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทําประกาศผลการประเมินระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑. โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
๒. โรงเรียนบ้านผาพอด
๓. โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
๒. โรงเรียนขนาดกลาง
๑. โรงเรียนบ้านเพียซําพุวิทยา
๒. โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๓. โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
๓. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ
๑. โรงเรียนเมืองเลย
๒. โรงเรียนอนุบาลเลย

ดีเด่นอันดับ ๑
ดีเด่นอันดับ ๒
ดีเด่นอันดับ ๓
ดีเด่นอันดับ ๑
ดีเด่นอันดับ ๒
ดีเด่นอันดับ ๓ (รักษาสภาพ)
ดีเด่นอันดับ ๑
ดีเด่นอันดับ ๒ (รักษาสภาพ)

(๒) โครงการโรงเรียนปลอดขยะรับเกียรติบัตร จํานวน ๒๐ โรง ดังรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้
๑.

๑. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
๒. โรงเรียนบ้านเพียซําพุวิทยา
๓. โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
๔. โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
๕. โรงเรียนบ้านผาพอด
๖. โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
๗. โรงเรียนบ้านปากหมาก
๘. โรงเรียนบ้านน้ําพร
๙. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๐. โรงเรียนบ้านแหล่งควาย

๑๑. โรงเรียนบ้านก้างปลา
๑๒. โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
๑๓. โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
๑๔. โรงเรียนบ้านนาค้อ
๑๕. โรงเรียนบ้านหนองผํา
๑๖. โรงเรียนบ้านนาซ่าว
๑๗. โรงเรียนบ้านใหม่
๑๘. โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
๑๙. โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
๒๐. โรงเรียนบ้านคอนสา

(๓) มอบเงินฯโครงการสร้างบ้านนักเรียน จํานวน ๓ โรงเรียน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓.๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
๓.๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๓.๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๓.๔ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม
(๔) มอบเกียรติบัตรดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สพป.ลย.๑
๔.๑ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย ชนะเลิศ
๔.๒ โรงเรียนบ้านห้วยพอด รองชนะเลิศอันดับ ๑
๔.๓ โรงเรียนนากระเซ็ง
รองชนะเลิศอันดับ ๒

---------------------------------------------------

-๙-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประธานการ
ประชุมฯ กล่าวว่า หลังจากมีแถลงการณ์ ออกมาก็มีแนวปฏิบัติในการน้อมเกล้าฯถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นลําดับนั้น แจ้งทีป่ ระชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติ
เผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ตลอดจน
สถานศึกษาในสังกัด รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยสรุป ดังนี้
๑. ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๑ ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสาย
เชือกทางด้านขวาของผู้ชักธงให้เรียบร้อย
๑.๒ เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืนแล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วยความสม่ําเสมอ จนถึง
สุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดต่ําลงมาจากเดิม
๑.๓ เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้าๆ ด้วยความสม่ําเสมอและสายเชือกตึง จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
๑.๔ ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง จะต้องชักธงขึ้นและ
ลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
๑.๕ กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสา ให้ปฏิบัติการชักธงขึ้นเช่นเดียวกับใน ข้อ
๑.๑-๑.๓ และข้อ ๑.๕ เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วนของความสูงของ
เสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงตามที่กําหนดในข้อ ๑.๓-๑.๔
๒. ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์ เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๑ ให้ข้าราชการ และหน่วยงานในกํากับ ไว้ทุกข์ ๑ ปี นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๒ สําหรับข้าราชการและหน่วยงานในกํากับ ในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดผ้าสีดาํ สุภาพบุรุษเสื้อ
ขาว/หรือดํา แขนยาว ผูกเนคไทสีดําและกางเกงดํา กรณีสุภาพสตรีที่ไม่สะดวกจะใส่ชุดสีดําทุกวันนั้นอนุญาตให้แต่งชุด
ข้าราชการได้ทุกวัน ไม่เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น เพราะเครื่องแบบข้าราชการถือเป็นการใส่ไว้ทุกข์ได้โดยปกติเช่นกัน
๒.๓ สําหรับการแต่งปกติขาว ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น การทอดกฐินพระราชทาน ให้ใส่ปลอกแขนดํา
ไว้ทุกข์ข้างซ้ายเหนือข้อศอก (ขนาด ๗ - ๑๐ เซนติเมตรโดยประมาณ)
๒.๔ กรณีข้าราชการ แต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวัน สําหรับการแต่งชุดสีกากี แต่งตามปกติ
ถือเป็นการไว้ทุกข์โดยปริยาย ไม่ต้องมีปลอกแขนสีดํา
๒.๕ กรณีเครื่องแบบ ควรงดเครื่องหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์ เข็มที่ระลึกที่ประดับ
เพิ่มเติมได้ คือ เข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, เข็มที่ระลึกงานพระศพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น
๒.๖ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดกีฬา ชุดฝึกงานวิชาชีพ
และชุดลูกเสือ
๒.๗ สําหรับผู้นับถือศาสนาอื่น การไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้น ๆ
๓. ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ ดังนี้
๓.๑ จัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (ภาพสีหรือขาวดํา) พร้อมประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สถานที่ที่เหมาะสม
๓.๒ กรณีสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศได้ ให้ใช้แถบผ้าประดับดําเนินการ
แทน หรือการผูกผ้าสีดําขาวอย่างใดอย่างหนึ่ง
/๔ การ...

-๑๐๔. การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง กวดขันดูแลเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสํานักงาน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา โดยออกคําสั่งให้ชัดเจน เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติ ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่หรือตํารวจโดยด่วน
๕. การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๕.๑ ให้งดการจัดงานรื่นเริงของสถานศึกษา
๕.๒ การจัดการเรียนการสอนตามปกติ เช่น การจัดกีฬา กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องซักซ้อมให้โรงเรียนจัดได้อย่างเหมาะสม
๕.๓ การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานต่างประเทศ สามารถจัดได้ตามปกติ
๖. การมีส่วนร่วมกิจกรรมถวายสักการะร่วมกับส่วนราชการอื่น
๖.๑ ให้ส่วนราชการและสถานศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมถวายสักการะไว้อาลัยกับส่วนราชการอื่น
๖.๒ ในส่วนภูมิภาค กรณีปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ กําหนด
และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
ประธานที่ประชุมฯ กล่าวด้วยว่า ตั้งปณิธานบอกตัวเองว่าจะโกนหัวทุก ๑๕ วัน และงดสุราวันเสาร์และ
อาทิตย์ตลอดเวลา ๑ ปี และเชื่อว่าทุกคนต้องการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่ แต่บางเรื่องขอให้รอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจาก
ทางราชการ เช่น การใช้พระบรมฉายาลักษณ์ การใช้ข้อความต่างๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ก็ประดับด้วยผ้าดําขาว
บริเวณหน้ากระทรวงเท่านั้น เช่นเดียวกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจไม่มีความ
พร้อม ก็สามารถแสดงออกตามกําลังที่มีอยู่ได้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ด้วยฝุายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งในระบบ AMSS เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต ๑

๓.๑.๑ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.๑ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑. ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จึงได้จัดทําหนังสือ จํานวน ๔ เล่ม ประกอบด้วย (๑) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๒) การเยี่ยมบ้านนักเรียน (๓) การ
ประชุมผู้ปกครอง และ (๔) การสร้างวินัยเชิงบวก ขณะนี้ได้จัดส่งไว้ใน(บล็อก)ตู้เอกสารของทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ให้นําไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
๓. มติ ครม. รณรงค์ให้นักเรียนที่ศึกษาต่อ ด้านวิชาชีพ จะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร
ให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรียนต่อสายอาชีพได้มากขึ้น สพป.ลย.๑ สํารวจนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ย้อนหลังว่านักเรียนที่เรียนจบแล้วเรียนต่ออะไรบ้าง จะมีหนังสือราชการออกตามมาอีกครั้งหนึ่ง
๔. การสร้างบ้านนักเรียน ลําดับที่ ๑๕ คือโรงเรียนเพียซําพุ และมีการปรับเปลี่ยน
จากเดิมจะสร้าง จํานวน ๙๔ หลัง ปรับเปลี่ยนเป็น ๘๙ หลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

/ นายกฤต...

-๑๑๓.๑.๒ นายกฤต สุวรรณพรหม รอง ผอ.สพป.ลย.๑ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑. ได้รับมอบหมายให้ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒. ผู้อํานวยการกลุ่มที่ว่างลง มอบให้นายชุมพร ธีรศิลป ทําหน้าที่รก.ผู้อํานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งฯใหม่
๓. การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ มีเรื่องด่วนใดๆ ใน
ส่วนที่รับผิดชอบ สามารถประสานตรงได้ทุกเรื่องฯ ในส่วนที่เราได้รับทราบการอนุมัติงบประมาณ เริ่มดําเนินการได้
ทันที ตามขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ดังต่อไปนี้

๓.๑.๓ นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.ลย.๑ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑. ได้รับมอบหมายให้ดูแล กลุ่มนโยบายและแผนฯ
๒. การดําเนินงานที่ต่อเนื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จํานวน ๓ เรื่อง

๒.๑ โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ซึ่งได้มอบเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้ว
จํานวน ๒๐ โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มคุณภาพฯ ละ ๑ คน รวม ๑๓ คน ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ในส่วนที่ผ่านการประเมินร้อยละ ๙๐ จะส่งไปทุกโรงเรียน คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกแน่นอน
- โรงเรียนเมืองเลย และโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นสมัยที่สอง หากรักษาสภาพได้ จะได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี หากได้รับรางวัลเป็นสมัยที่ ๓ จะได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน สําหรับ สพป.ลย.๑ ในปีนี้มีโรงเรียนฯ ส่งเข้าขอรับฯโรงเรียนพระราชทาน จํานวน ๘ โรงเรียน
และได้ส่งรายชื่อไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านนี้ จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก
คือ โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
โรงเรียนขนาดกลาง
คือ โรงเรียนเพียซําพุ
โรงเรียนขนาดใหญ่
คือ โรงเรียนเมืองเลย
๒.๒ โรงเรียนปลอดขยะ นโยบายระดับชาติ สพฐ./มอบให้โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๕๐ โรงเรียน รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท มานําเสนอ Best จํานวน ๒๐ โรงเรียน รายงาน สพฐ.พร้อมส่งเอกสาร
และ CD ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลมอบให้ระดับท้องถิ่น ดูแลเป็นพิเศษ
๒.๓ มาร์ชชิ่งความดี ด้วยได้มอบหมายให้เข้าร่วมสัมมนาครูของแผ่นดิน ให้ครูที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ โรงเรียนใดส่งรายชื่อมาเมือ่ ปีที่ผ่านมาก็ให้ส่งต่อ โรงเรียนที่สนใจก็เชิญชวนส่งรายชื่อ
เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ สนใจขอรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ มีให้เลือก ในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ครูผู้สนใจในเรื่องดนตรี เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีค่าใช้จ่ายให้ เลือกจังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดเลย
๓. การจัดสรรงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท ให้กับโรงเรียน มี ๔ รายการ ดังนี้
- โรงเรียนบ้านน้ํากระโทม จัดสรรงบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อรถยนต์
- โรงเรียนเมืองเลย ได้งบก่อสร้างฯ เพิ่ม ๑๖ ล้านบาท โดยประมาณ
- งบฯ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๕๗ โรงเรียน ๒๐ ล้านบาทโดยประมาณ
- งบอุดหนุน/อนุบาล ภาคเรียนที่ ๒ ร้อยละ ๗๐ จํานวน ๒๓ ล้านบาท
โดยประมาณ เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านน้อย ที่ถูกยุบแล้วก็ได้รับเงินจัดสรรมาให้
๔. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award เพื่อการคัดเลือกครูเข้ารับ
รางวัลเจ้าฟูามหาจักรี สพป.ลย.๑ จะมีการคัดเลือกตัวแทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) "ชวน
ศิษย์มีครูเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐" จะดําเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ
/รางวัล…

-๑๒รางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ในประเทศASEAN และ Timor-Leste ( ภาษาโปรตุเกตอ่าน ติมอร์ เลสเต) รวม ๑๑
ประเทศ ซึ่งเปิดให้ศิษย์เก่าอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ
คัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่คณะกรรมการคัดเลือกในจังหวัดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต ๑ "ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์ มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์แก่วงการศึกษาและ
พัฒนาคน ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะใช้เวลาคัดเลือกและทยอยส่งรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกในส่วนกลาง
พิจารณาจนถึงตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาประกาศผลใน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.PMCA.or.th" เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้ศิษย์ที่มีครูทุกคนเสนอชื่อครูเพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ โดยจะใช้เครือข่ายครู
เจ้าฟูามหาจักรีในปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ๑๖๕ คน ให้ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูที่ทุ่มเทกับงาน ซึ่งเป็นการสร้างครู
ที่แท้จริง
ให้คัดเลือกจากกลุ่มคุณภาพฯ ละ ๑ คน รวม ๑๓ คน ซึ่งได้ดําเนินการร่วมกับ สพป.ลย.๒
สพป.ลย.๓ และ สพม.๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และรับโล่รางวัล วันครูปี ๒๕๖๐ การเป็น
ตัวแทนจังหวัดเลย ลําดับที่ ๑ – ๒ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเลย เสนอชื่อไป เข้าส่วนกลางทั่วประเทศ รวม ๑๘๕ คน
จะเป็นรางวัลครูขวัญศิษย์ จะคัดเลือกเหลือ ๒๕ คน จะเป็นรางวัลครูยิ่งคุณ คัดเหลือ ๓ คน ได้รับรางวัลครูคุณากร
ลําดับที่ ๑ จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี ๑๐,๐๐๐ US (ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท) รวมกับตัวแทนประเทศอาเซี่ยน
อีก ๑๑ คน
๕. นโยบาย ผอ.สพป.ลย.๑ เกี่ยวกับการดูแล บริหารจัดการ กลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้
๑. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ชัดเจน
๒. ข้อมูลที่มีความชัดเจนแล้ว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ จัดสรร พัฒนาตรงตาม
ความต้องการ/สนองความต้องการ อย่างไร
๓. เมื่อจัดสรรงบประมาณแล้ว เราจะทราบได้อย่างไรว่าสถานศึกษา ดําเนินการ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาหรือไม่ อย่างไร ต้องมีกระบวนการติดตามอย่างไร
รัฐบาลต้องการตรวจสอบ ติดตาม โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปราบปราม
อย่างจริงจัง ทั้งการเมืองและท้องถิ่น เป็นที่มาของ “กระบวนการปรามโกง” เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าข้าราชการที่
เกษียณอายุก็สามารถเรียกเข้ามาสอบสวนได้ (ภายใน ๓ ปี) สามารถลื้อฟื้นคดีได้ การเอาผิดกับผู้เมาแล้วขับขยายมาถึง
คนที่นั่งมาด้วยจะต้องมีความผิดด้วย เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.๑ ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การจัดทําโบ สีดํา(ถวายอาลัย)มอบให้โรงเรียนจัดทํา จํานวนบุคลากรและนักเรียน คูณ ๕ โดยมีเปูาหมาย ๑ แสนชิ้น/
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา และให้รายงานให้ สํานักงานเขตฯ ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๔ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.๑ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑. ได้รับมอบหมายให้ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. การบริการทําบัตรเคลื่อนที่ แบบ One Stop service
๓. การทําความดีเพื่อในหลวง คิดดี ทําดี คิดเร็ว ให้ส่งรายงานการทําความดีมาที่ สพป.ลย.๑
๔. การอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ให้ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯผู้อํานวยการกลุ่มฯ
ศึกษานิเทศก์ ทุกคน โดยแจ้งไปการเดินทางไปราชการ ต้องส่งภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมาจากความ
ต้องการของครู ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพฯ ไม่อบรมวันธรรมดา จะอบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
เท่านั้น เพราะครูจะไม่ขาดสอน
/โรงเรียน...

-๑๓โรงเรียนกกทอง โรงเรียนกกดู่ โรงเรียนบ้านนาดินดํา โรงเรียนประชารัฐ ในการ
พิจารณาต้องสอบถามข้อมูลและการเตรียมการสอนที่ล้าหลัง ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนใหม่
๕. การประชุมเกลี่ยอัตรากําลัง พนักงานราชการ อัตราจ้าง ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ ให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๕ นายวิเศษ วรัญญู รอง ผอ.สพป.ลย.๑ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
กล่าวขอบคุณในการเข้าร่วมแถลงข่าวท้องถิ่น ภาคอีสาน ของเรา และยังได้ไปเข้าร่วม
แถลงข่าวที่ศาลากลางจังหวัดเลย ได้รับความชื่นชม การทํางานอย่างเป็นระบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายไพโรจน์ รัชฎาศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๒.๑ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ปรับเพิ่มเงินเดือนครูร้อยละ ๔) ตามที่รัฐบาลมี
นโยบายปรับเพิ่มเติมเงินเดือนข้าราชการในอัตราร้อยละ ๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
ได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน
ในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opec.go.th และแจ้งโรงเรียนเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป
๓.๒.๒ การตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ดาํ เนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สําหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนเอกชน โดยให้โรงเรียนดําเนินการรายงานไปที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน ตามแบบตรวจติดตามดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดดังสําเนาหนังสือราชการที่แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมฯ นี้ จํานวน ๙ แผ่น
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

นายมณฑล พร้อมสันเทียะ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (itec)
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๓.๑ การสํารวจข้อมูลการใช้อุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย
ศูนย์ itec ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการอุปกรณ์ในโครงการฯ จํานวน
๓ รายการ ประกอบด้วย จานดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณ และจอโทรทัศน์ ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรไปทั้งหมดตั้งแต่
อุปกรณ์จากโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ หมายถึงกล่องสีดํา
อุปกรณ์จากมูลนิธิ หมายถึงกล่องสีดํา ที่มีโลโก้มูลนิธิติดอยู่ที่ข้างกล่อง
อุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดซื้อด้วยงบประมาณจาก สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ซึง่
ดําเนินการจัดหาพร้อมโทรทัศน์จํานวน ๖ เครื่อง (๖ ชั้นเรียน)
ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ในโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓.๒ สํารวจการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ สพฐ. ติดตั้งให้ และที่โรงเรียนติดตั้งด้วยงบประมาณ
ของโรงเรียนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
/๓.๔...
-

-๑๔-

๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วย สพฐ.จัดประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพท.ทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๖ – ๒๙
กันยายน ๒๕๕๙ ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. มีหัวข้อจากการประชุมสัมมนา ดังนี้
๓.๔.๑ กลุ่มงบประมาณ ๑ (งบเงินอุดหนุน+งบบุคลากร) น.ส.ลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่ม
งบประมาณ ๑
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฯ พื้นฐาน ๕ รายการ ภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ (๓๐%) กับภาคเรียน
๑/๒๕๖๐ (๗๐%) จะจัดสรรลงไปพร้อมกัน รวมเป็น ๑๐๐%
- เงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ทดลองนําร่อง ๑๐ เขต เพื่อทําการจ่ายตรงให้นักเรียน
ผ่านธนาคาร ทั้งนี้ สพฐ.ขอสํานักงบประมาณ(สงป.) ในเบื้องต้นจะจ่ายตรงให้โรงเรียนก่อน แล้วจึงจะปรับเปลี่ยนในปีการศึกษา
ใหม่ต่อไป
- เงินนักเรียนห่างไกลพักนอน ให้เขตตรวจสอบข้อมูลรายได้ชื่อนักเรียนด้วย ต้องพักนอน
ที่โรงเรียนเท่านั้นจริงๆ และต้องเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่จริง
- เงินจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้กลุ่มนโยบายและแผนทําเรื่องของบประมาณแยกจาก
กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งมาใหม่อีกครั้ง
๓.๔.๒ กลุ่มงบประมาณ ๓ (งบลงทุน) นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผอ.กลุ่มงบประมาณ ๓
- งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นงบประมาณตามโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ จะต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ หากมีปัญหาให้
ประสานงานกับ สพฐ.โดยตรง
- งบประมาณปี ๒๕๖๐ ที่กรอกเข้าในระบบของสํานักงบประมาณ(สงป.) อนุมัติทั้งหมด
สพฐ.จะแจ้งจัดสรร/ส่งแบบแปลน ถึง สพท.ภายในอาทิตย์แรกเดือนตุลาคมนี้ ให้ สพท.เตรียมการให้ดําเนินการเบิกจ่าย
ให้เสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค.๒๕๕๙ รายการก่อสร้างที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งให้ปรับงวดงานให้เร่งรัดเร็วขึ้น และ
กรณีปรับปรุงซ่อมแซมให้ปรับเปลี่ยนค่า Factor F ใหม่ที่สํานักงบประมาณ(สงป.) กําหนด ๑.๓๐๗๔
- งบผูกพัน ถ้าถูกต้องตามเกณฑ์/สงป. อนุมัติทั้งหมด จะมีการประชุมให้กับ ผอ.ร.ร./
จนท.พัสดุ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร พร้อมให้ จนท.พัสดุ สพท.และ จนท.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม และ
ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ ในส่วนของ สพป.เลย ๑ ไม่มี
- ครุภัณฑ์ สงป. อนุมัติครบทุกรายการที่ขอทั้งของสถานศึกษาและ สนง.เขตพื้นที่ ส่วน
กรณีรถยนต์ตู้ ได้รับจัดสรรเพียง ๗๕ คัน/ถ้าข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์ (มีทะเบียน,ใช้มาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี)
งบประมาณปี ๒๕๖๑ การขอตั้งงบประมาณ
๑. ให้รอเกณฑ์ใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากขอให้อ่านเกณฑ์อย่างรอบคอบและ
ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดในหนังสือที่จะแจ้งไป
๒. พิจารณางบประมาณในภาพรวมไม่แยกทั้งปกติ/พระราชดําริ/นโยบายแม่เหล็ก/ประชารัฐ/อื่นๆ
ต้องดําเนินการปฏิทินการขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. สพฐ แจ้งดําเนินการ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. เขตบันทึกข้อมูลงบผูกพัน ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. เขตบันทึกข้อมูลงบปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔. เขตบันทึกข้อมูลความต้องการ ในงบประมาณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีการปรับปรุงซ่อมแซมให้ส่งแบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖ ด้วยซึ่งใช้แบบฟอร์มใหม่
/๓.๔.๓...

-๑๕๓.๔.๓ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.
- ดําเนินการตามนโยบาย ๑๐ ยุทธศาสตร์ เน้น ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ได้เสนอในการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงของแต่ละเขตพื้นที่ไปแล้ว
- ควรมีการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานในชุมชน เช่น ในฝัน/ดีประจําตําบล/ดีใกล้บ้าน/แม่เหล็ก
ข้างหน้ายุบเป็น โรงเรียนประชารัฐ
๓. กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก Stand alone
๔. กลุ่มโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น เด็กด้อยโอกาส, เด็กพิการ หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓.๔.๔ นายชลา อรรถธรรม ผอ.สนผ.
- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ชี้แจงเรื่องค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟูา) จะได้รับการจัดสรร
บางเขตพื้นที่เท่านั้น ที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ แต่ปีงบประมาณหน้า จะไม่มีเรื่องนี้อีก แต่จะจัดสรรให้ปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดสรรให้กับการขยายเขตไฟฟูาหรือประปา
- การของบกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย สพฐ.จะจัดงบประมาณก้อนหนึ่งให้ สพท.ไว้
จัดสรรให้โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัยเล็กน้อย แต่หากเสียหายหนักให้ขอไปยัง สพฐ.
- โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ในงบประมาณใหม่จะจัดสรรให้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อมิให้เกิดปัญหา
- งบประมาณเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรทุกรายการ สพร.จะดําเนินการแจ้งและ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ รมต.ศธ.
- การรับนักเรียนให้โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการที่ชัดเจน ไม่ควรมีการข้ามเขตบริการ
- การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ สพท.ตรวจสอบโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน
เสนอ กศจ.เพื่อเลิกสถานศึกษา หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้เสนอ สพฐ.เพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็จ
- โรงเรียนแม่เหล็ก อาจมีรอบสองให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ (School Mapping) เน้น
สามารถดําเนินการได้ภายในปีการศึกษาเท่าไร เพื่อสามารถนําเสนอได้ทันที
๓.๔.๕ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.
- จากการที่มี กศจ. ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนภาระงาน คือ
๑. การบริหารบุคคลต้องเสมอภาค, ประสิทธิภาพและเป็นธรรมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒. การบริหารนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนโยบายชอง ศธ.,สพฐ.
๓. บูรณาการแผนกับจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา
๔. นโยบายมุ่งสู่อาชีวะ ให้ปรับเป็น ๕๐ : ๕๐ มีวิธีการอย่างไรที่จะต้องทําให้ได้ตาม
เปูาหมาย
๕. การปรับเปลี่ยน สทศ.ให้มีการสอบตามที่สอนและหลักสูตร
๖. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชน,การติดตามการใช้
งบประมาณ, การพัฒนาครู การจัดทําโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
- การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สะเต็ม พัฒนาครูทาง TEPE Online
- โรงเรียนประชารัฐ จะประสบผลสําเร็จต้องมีผู้บริหารที่มุ่งมั่น จะต้องอบรม ๖
หลักสูตร ส่วนครูจะอบรม ๕ หลักสูตร
- สาเหตุที่ สพฐ. บริหารงบประมาณล่าช้าคือการกอดเงินไว้ในแต่ละสํานัก จึง
ไม่ส่งผลไปยัง สพท./โรงเรียน ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะจัดสรรงบประมาณลงไปสู่เขต งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท
ทุกเขต เพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน
/๓.๔.๖...

-๑๖๓.๔.๖ นโยบายเร่งด่วนที่สาคัญจากเลขาธิการ กพฐ.
- การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากว่า ๒๐ คนลงมา โดยให้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก กศจ.
- การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส – ขนาดเล็ก จะเริ่มในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ให้จัดทําแผนพัฒนาครูของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ สพฐ. โดยเร็วที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางจานงค์ ศรีมังกร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๕.๑ รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (School Models) ได้
ดําเนินการปรับแก้ในบางส่วนโดยคงแนวคิดหลักของโรงเรียนไว้ ได้จัดทําเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทํา CD
แจกให้ทุกโรงเรียนเพื่อดําเนินการดังนี้
๑) โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๒) นํารูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
๓) สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามรูปแบบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๔) สพป.ลย.๑ จะได้รวบรวมแบบและผลการดําเนินงานตามรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ต่อไป
๓.๕.๒ คาศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ตามที่ สพป.ลย.๑ ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปูายบอก
สถานที่และชื่อห้องเรียนในโรงเรียนไปแล้ว ตามหนังสือ สพป.ลย.๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๓๕๙๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้
๑. นําคําศัพท์แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
๒. จัดทําปูายบอกสถานที่/ชั้นเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม สําหรับ
โรงเรียนโครงการประชารัฐ ให้ดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. นําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องสู่การเรียนการสอนในระดับชั้นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๕.๓ มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ (Education for Career Fair ๒๐๑๖)
ด้วย สพป.ลย.๑ จะจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ (Education for Career Fair
๒๐๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ซึ่ง สพป.ลย.๑ จะเชิญ
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดของงานอีกครั้งหนึ่ง
(ร่าง)
มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ
“Education for Career Fair ๒๐๑๖”
๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
หลักคิด
เปิดเวทีสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ จากผลการเรียนรู้สู่การสร้างงานประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามความรู้ ความถนัด สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
/รุปแบบ...

-๑๗รูปแบบ

จัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานด้านวิชาการ งานด้านการเรียนรู้สู่ทักษะการประกอบอาชีพผลผลิต งานฝีมือ
งานประดิษฐ์ การสาธิต ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจําหน่ายเป็นสินค้าเพื่อบริโภค รวมทั้งการแสดงความสามารถ
ด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างมีความสุข
กิจกรรม
๑. Zone B จัดนิทรรศการ ด้านวิชาการตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยโรงเรียน ๑
กลุ่มคุณภาพการศึกษา ตามภารกิจที่เขตพื้นที่มอบหมาย เป็นรูปแบบลานถนนแห่งการเรียนรู้ ดู Shop ชิม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑) โรงเรียนประชารัฐ
๒) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๓) โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
๔) โรงเรียนในฝัน
๕) โรงเรียนดีประจําตําบล
๖) โรงเรียน STEM EDUCATION
๗) โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนวิถีพุทธ
๘) โรงเรียนพุทธศาสน์สากล
๙) อื่นๆ ที่เหมาะสม
หมายเหตุ : มีคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมที่โดดเด่น Best ต่างๆ ให้มีความหลากหลาย น่าชม ตื่นตา ตื่นใจ อลังการ
และประทับใจ
๒. Zone A ๑) การแสดงดนตรีพื้นเมือง/สากล/ศิลปินรับเชิญ ปอยฝูาย มาลัยพร
๒) การแสดงของนักเรียนชนะเลิศระดับเขต กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๙
๓) การประกวดร้องเพลง นักเรียน/ครู/บุคคลทั่วไป
๔) การแสดงมายากล และตลก (กศน.เลย)
๕) อื่นๆ ที่เหมาะสม
๓. Zone C ๑) สวนสนุก สนามเด็กเล่น
๒) กิจกรรมเกมการแข่งขันล่ารางวัล
๓) จับสลาก/ชิงโชค
๔) กิจกรรมเด็กปฐมวัย
๕) อื่นๆ ที่เหมาะสม
หมายเหตุ : จัดโดยหน่วยงาน/องค์กร/โรงเรียนในและนอกสังกัด ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการจัดสวนสนุกมืออาชีพ
๔. Zone D (Road Show)
๑) ศูนย์การแสดงสินค้า จากบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับอาชีพผู้เรียน
๒) ศูนย์หนังสือ สื่อการเรียนการสอน สาธิต และจําหน่าย
๓) สินค้าด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร โทรศัพท์ Computer Software
๔) Motor Show เกมโชว์/การแสดงมอบรางวัล/Petty
๕) อื่นๆ ที่เห็นสมควร
๕. Zone E ศูนย์อาหาร เครื่องดื่ม ซื้อ ขาย จําหน่าย ให้บริการทั่วไป สําหรับนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป โดยมีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมรายวัน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
๖. Zone F จัดให้เป็นสถานที่ โรงเรียนทําสินค้า เน้นอาหารที่ผลิตสดๆ นั่งรับประทานในร้าน มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือเสื่อปู
ให้ลูกค้า เก็บรายได้ส่วนหนึ่งให้เขตพื้นที่การศึกษา หรือให้ผู้ประกอบการด้านอาหารมาเช่นประกอบการ
/๗.งาน...

-๑๘๗. งาน “เดือนเต็มดวง คืนลอยกระทง”
แนวคิด/รูปแบบ
จัดงานพาข้าวแลง “กินข้าวฮ่วมพา กินปลาฮ่วมต่อน ฟูอนรําวง” มีการขายบัตรการกุศล โต๊ะจีน
กิจกรรม
๑) การแสดงดนตรี/ร้องเพลงการกุศล
๒) แข่งขันร้องเพลง ครู/บุคคลทั่วไป
๓) เปิดเวทีรําวง/ลีลาศ (เก็บตั๋ว เปุานกหวีด เป็นรอบๆ)
๔) ประกวดนางนพมาศ ระดับกลุ่ม/อื่นๆ
๕) สอยดาวชิงโชค
๖) เดินแฟชั่นผ้าไทเลย
๗) ลอยกระทง/ขาย/ประกวดกระทงเล็ก
หมายเหตุ
- นางรําราชภัฏเลย ๒๐ – ๓๐ คน (๕๐๐ บาท/คน/คืน)
- พนักงาน + อาหาร (อาชีวะเลย จําหน่าย เสริฟ)
- ดนตรี/นาอ้อวิทยา/เลยพิทยาคม
- จําหน่าย พวงมาลัย/กระทง โดยโรงเรียนในสังกัด
- เน้นระบบแสง สี เสียง ๑๐๐%
- อื่นๆ
๓.๕.๔ ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ มีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทํานิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ผู้เรียนทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ
๒. ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และผู้เรียน
ทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและ
ชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์สําหรับการวัดและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดต้องและและควรรู้ได้ที่เว็บไซต์ของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (http://academic.obec.go.th)
ในการนี้ สพป.ลย.๑ จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดําเนินการดังนี้
๑. ให้ดาวน์โหลดตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ประชุมชี้แจงให้ครูในโรงเรียนทุกคนทราบก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับ
การวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน
๓. จัดทําแฟูมตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดที่ควรรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และผู้สนใจ
๔. นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทราบ
๕. ให้นักเรียนท่องอาขยานและท่องสูตรคูณทุกวัน
/๓.๕.๕งาน...

-๑๙๓.๕.๕ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. กําหนดจัดงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดเดิมเป็น วันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ต้องปรับเลื่อนกําหนดการจัดงานฯ ใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มีกิจกรรมการแข่งขัน ๒๐๙ กิจกรรม/จํานวน ๑,๒๑๘ ทีม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
๓,๐๒๓ คน
ครูผู้สอน
๑,๙๑๒ คน
กรรมการตัดสิน
๔๑๗ คน
๑.๑ จุดแข่งขันโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จัดแข่งขันสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๑. คณิตศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์
๓. การศึกษาปฐมวัย
๔. ศิลปะ
๕. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๖. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
๑.๒ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเลย จัดแข่งขันสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๑) ภาษาไทย
๒) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓) สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๓ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ําภู จัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑) การผูกเงื่อนเดินทรงตัว และโยนบอล
๒) การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเนและสะกดลอย
๓) กิจกรรมสภานักเรียน
๔) การทําหนังสือเล่มเล็ก
๕) การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
๑.๔ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านตูบโกบ
- การจัดการค่ายพักแรม
๑.๕ จุดแข่งขันโรงเรียน เทศบาล ๕ บ้านผักก้าม
- การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ทุกรายการ
๑.๖ จุดแข่งขันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดแข่งขัน ดังนี้
๑) การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
๒) การแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
๒. ให้โรงเรียนใน และนอกกํากับ ตรวจข้อมูลรายการกิจกรรมต่างๆ ที่ Website ดังนี้
๑) www.Sillapa.net/ (ระดับชาติ)
- เกณฑ์กลางที่ใช้ในการแข่งขัน และความเคลื่อนไหวใหม่ๆ
- รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน ระดับ สพฐ.
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๖.๑ การคัดเลือกผลการดําเนินงาน (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
Waste School) ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๑ ดําเนินการจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจําปี ๒๕๕๙ โดยได้กําหนดให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๐ โรงเรียน และได้คัดเลือกโรงเรียนโดย
การนําเสนอผลงาน (Best Practice)และคัดเลือก จํานวน ๒๐ โรงเรียน
/บัดนี.้ ...

-๒๐บัดนี้ ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจําปี ๒๕๕๙ (Zero
Waste School) จํานวน ๒๐ โรงเรียน ดังนี้
๒๑.

๑. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน”ปทุมมาสงเคราะห์”
๒. โรงเรียนบ้านเพียซําพุวิทยา
๓. โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
๔. โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
๕. โรงเรียนบ้านผาพอด
๖. โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
๗. โรงเรียนบ้านปากหมาก
๘. โรงเรียนบ้านน้ําพร
๙. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๐.โรงเรียนบ้านแหล่งควาย

๑๑. โรงเรียนบ้านก้างปลา
๑๒. โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
๑๓. โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์
๑๔. โรงเรียนบ้านนาค้อ
๑๕. โรงเรียนบ้านหนองผํา
๑๖. โรงเรียนบ้านนาซ่าว
๑๗. โรงเรียนบ้านใหม่
๑๘. โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
๑๙. โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
๒๐. โรงเรียนบ้านคอนสา

๓.๖.๒. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่ ๑
การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติดได้เป็นอย่างดีเป็นกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งแบบการประเมินผลงานมาตรฐาน ๕ ด้าน ส่งผลการประเมินระดับดีเด่น เพื่อรับโล่เชิดชู
เกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. จากให้ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
ได้ดําเนินการประเมินโรงเรียนสีขาว และห้องเรียนสีขาว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทําประกาศผลการประเมินระดับดีเด่น
และมอบเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ดังกล่าวรายชื่อโรงเรียนที่รับใบเกียรติบัตรฯข้างต้นเรียบร้อยแล้ว)
๓.๖.๓. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ “Session ๒”
๓.๖.๓.๑ คุณสมบัตินักกีฬา
๑.๑ เป็นผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑
๑.๒ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนใน
สังกัดและในกํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียน ตชด.
๑.๓ กําหนดให้ทีมฟุตบอล มีคนอายุเกิน ๕๐ ปี จํานวน ๕ คน
๓.๖.๓.๒ รอง.ผอ.สพป.ลย.๑ ,ผอ.กลุ่มที่ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษาลงทําการแข่งขันให้กลุ่ม
คุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบได้
๓.๖.๓.๓ การจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ และฟุตซอล แบ่งออกเป็น ๓ รอบ
รอบแรก แบ่งออกเป็น ๒ สาย สายละ ๔ ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย
รอบสอง นําทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ ในสาย มาทําการแข่งขัน ดังนี้
ที่ ๑ สาย A พบ ที่ ๒ สาย B
ที่ ๑ สาย B พบ ที่ ๒ สาย A
รอบชิงชนะเลิศ นําทีมที่แพ้ในรอบสอง มาชิงที่ ๓ นําทีมที่ชนะในรอบสอง มาชิงชนะเลิศ
การแบ่งสายกีฬาเซปักตะกร้อ
สาย A
สาย B
๑.สพป.เลย.๑
๑.หลักเมือง+การท่าอากาศยาน
๒.นาด้วง+ดินดําน้ําสวย
๒.ธาตุจอมศรี+เอกชน
๓.เชียงคาน+หาดนาแก้ว
๓.ลุ่มน้ําเหือง+ท่าลี่
๔.กกดู่นาแขม+นาอ้อศรีเมืองชัย
๔.นครหงส์+เชียงกลม
/การแบ่ง...

-๒๑การแบ่งสายกีฬาฟุตซอล
สาย A
๑.หลักเมือง+การท่าอากาศยาน
๒.ธาตุจอมศรี+เอกชน
๓.ลุ่มน้ําเหือง+ท่าลี่
๔.นครหงส์+เชียงกลม

สาย B
๑.สพป.เลย.๑
๒.นาด้วง+ดินดําน้ําสวย
๓.เชียงคาน+หาดนาแก้ว
๔.กกดู่นาแขม+นาอ้อศรีเมืองชัย

๓.๖.๓.๔ การจัดการแข่งขันเปตองทีมหญิง แบ่งออกเป็น ๒ รอบ
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมด
รอบชิง นําทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๓ และที่ ๔ มาชิงที่ ๓ นําทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ มาชิงชนะเลิศ
การแบ่งทีมกีฬาเปตอง
ทีม A
โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว โรงเรียนบ้านกําพี้ โรงเรียนบ้านน้ําสวยภักดี โรงเรียนบ้านผาผอด โรงเรียนหทัยคริสเตียน
ทีม B
โรงเรียนบ้านวังเปุง โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง โรงเรียนบ้านบวกอ่าง โรงเรียนบ้านร่องไผ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม
ทีม C
โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย โรงเรียนบ้านปากปัด โรงเรียนบ้านคกเว้า โรงเรียนบ้านปากคอม โรงเรียนบ้านร่มเกล้าชมเจริญ
ทีม D
โรงเรียนบ้านเพียซําพุวิทยา โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนบ้านกกชุมแสง โรงเรียนบ้านสวนกล้วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ “Session ๒”
ครั้งที่/วันที่
๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

เวลา
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.

สาย
A
A
B
B
A
A

คู่
๑
๒
๑
๒
๑
๒

รอบ
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก

คู่แข่งขัน
สพป.ลย.๑ – นาด้วง+ดินดําน้าํ สวย
เชียงคาน+หาดนาแก้ว – กกดู่นาแขม+นาอ้อศรีเมืองชัย
หลักเมือง+การท่าอากาศยาน – ธาตุจอมศรี+เอกชน
ลุ่มน้ําเหือง+ท่าลี–่ นครหงส์+เชียงกลม
สพป.ลย.๑ – เชียงคาน+หาดนาแก้ว
นาด้วง+ดินดําน้ําสวย– กกดู่นาแขม+นาอ้อศรีเมืองชัย

๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๑๕ น.

B
B
A
A
B
B
-

๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒

แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
แรก
สอง
สอง

หลักเมือง+การท่าอากาศยาน – ลุ่มน้ําเหือง+ท่าลี่
ธาตุจอมศรี+เอกชน– นครหงส์+เชียงกลม
สพป.ลย.๑ – กกดู่นาแขม+นาอ้อศรีเมืองชัย
นาด้วง+ดินดําน้ําสวย–เชียงคาน+หาดนาแก้ว
หลักเมือง+การท่าอากาศยาน –นครหงส์+เชียงกลม
ธาตุจอมศรี+เอกชน– ลุ่มน้ําเหือง+ท่าลี่
ที่ ๑ สาย A พบ ที่ ๑ สาย C
ที่ ๑ สาย B พบ ที่ ๑ สาย D
ชิงที่ ๓
ชิงชนะเลิศ
/โปรแกรม...

-๒๓โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ “Session ๒”
ครั้งที่/วันที่
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
๑.
๑๔.๓๐ น. แรก
หนองดอกบัว+กําพี้+น้ําสวยภักดี+ผาผอด+หทัยคริสเตียน
พบทีม
วังเปุง+นากระเซ็ง+บวกอ่าง+ร่องไผ +มหาไถ่ศึกษาท่าบม
๒.
๑๔.๓๐ น. แรก
หาดเบี้ย+ปากปัด+คกเว้า+ปากคอม+ร่มเกล้าชมเจริญ
พบทีม
เพียซําพุวิทยา+นาโคก+กกชุมแสง+สวนกล้วย+มหาไถ่ศึกษาเลย
๓.
๑๔.๓๐ น. แรก
หนองดอกบัว+กําพี้+น้ําสวยภักดี+ผาผอด+หทัยคริสเตียน
พบทีม
หาดเบี้ย+ปากปัด+คกเว้า+ปากคอม+ร่มเกล้าชมเจริญ
๔.
๑๔.๓๐ น. แรก
วังเปุง+นากระเซ็ง+บวกอ่าง+ร่องไผ +มหาไถ่ศึกษาท่าบม
พบทีม
เพียซําพุวิทยา+นาโคก+กกชุมแสง+สวนกล้วย+มหาไถ่ศึกษาเลย
๕.
๑๔.๓๐ น. แรก
หนองดอกบัว+กําพี้+น้ําสวยภักดี+ผาผอด+หทัยคริสเตียน
พบทีม
เพียซําพุวิทยา+นาโคก+กกชุมแสง+สวนกล้วย+มหาไถ่ศึกษาเลย
๖.
๑๔.๓๐ น. แรก
วังเปุง+นากระเซ็ง+บวกอ่าง+ร่องไผ +มหาไถ่ศึกษาท่าบม
พบทีม
หาดเบี้ย+ปากปัด+คกเว้า+ปากคอม+ร่มเกล้าชมเจริญ
๗.
๑๔.๓๐ น. ชิงที่ ๓
๘.
๑๔.๓๐ น. ชิงชนะเลิศ

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ กลุ่มอานวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๓.๗.๑ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดระเบียบการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน การควบคุมขอทาน และ
แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทําการขอทาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิ์ภาพของบุคคล
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการกําหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งแสวงหาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย
ความอ่อนด้อยทางสติปัญญา หรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น นั้น สํานักงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย จึงได้ขอความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.
๒๕๕๙ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๓.๗.๒ การมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
กํากับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๗๗๓/๒๕๕๙ ลงวันที่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
/รายละเอียด...

-๒๓รายละเอียดแนบท้ายการมอบหมายหน้าที่
ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กํากับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา
ตามคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๗๗๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
๒ นายวิเศษ วงศ์วรัญญู
๓ นายกฤต สุวรรณพรหม
๔ นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์
๕ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง

ตําแหน่ง
ปฏิบัติและรับผิดชอบ
รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน

หมายเหตุ

รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ําเหือง
รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว
ง

๖ นายสุขสันติ์ นาหัวนิน

รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย

๗ นายสมพงษ์ พรมใจ

รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่ นาแขม
กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
รอง ผอ.สพป.ลย.๑ กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดําน้ําสวย
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง

๘ นายยืนยง ปาลี

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อัตราจ้าง ๑๗,๐๐๐ บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้างจํานวน ๑๐ เดือน ยกเว้นเดือนเมษายนคุณสมบัติ และรายละเอียด ขอได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. โรงเรียนใดที่มีครูบรรจุเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากมีผู้ประสงค์ลาออก ให้รายงานฯ
มาที่สํานักงานเขตพื้นทีฯ โดยด่วน เพื่อดําเนินการบรรจุตามบัญชีลําดับต่อไป ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ด้วย กศจ.เลย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบและอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู จํานวน ๑๒ ราย และได้ออกคําสั่ง
แต่งตั้งย้ายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นางนิภาพร นามวงษา
๒
นางจิตรานันท์ โง๊ะบุดดา
๓

นางอรนุช สารวงษ์

ตาแหน่ง
โรงเรียนเดิม
ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านผาพอด
ครู คศ.๑ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
(สพป.เลย เขต ๒)
ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว

โรงเรียนที่ย้ายไป
โรงเรียนบ้านกกดู่
โรงเรียนเมืองเลย
โรงเรียนเมืองเลย
/(ต่อ) ตาราง...

-๒๔ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๔
นายพิพัฒน์ ตันมิ่ง
๕
๖

นายสาคร แดงสีดา
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์

๗
๘
๙

นางอุไร มีแพง
น.ส.จุฑาสิณีย์ บุตรดีสุวรรณ
นางกอบทอง มั่นพรหม

๑๐
๑๑

นายสมบัติ ราชแข็ง
นายสมปอง ใจวงค์

๑๒

น.ส.วิจิตรา บุษบา

ตาแหน่ง
โรงเรียนเดิม
ครู คศ.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านนาสีฯ
ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
(สพป.เลย เขต ๒)
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านนาเบน
ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านปากปัด
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
(สพป.เลย เขต ๒)
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านน้ําสวยห้วยปลาดุก
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านสวนปอ
(สพป.เลย เขต ๒)
ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
(สพป.ขอนแก่น เขต ๑)

โรงเรียนที่ย้ายไป
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน
“ปทุมมาสงเคราะห์”
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
โรงเรียนบ้านนาสีฯ
โรงเรียนบ้านนาซ่าว
โรงเรียนบ้านนาเบน
โรงเรียนบ้านนาโปุง
โรงเรียนบ้านไผ่โทน
โรงเรียนบ้านหนองผํา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
(รับย้ายกรณีพิเศษดูแลบิดา
มารดาที่ปุวยและสูงอายุ)

๔. คาสั่งฯ ย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้

-๒๕-

-๒๖-

-๒๗-

-๒๘-

-๒๙-

-๓๐-

มติที่ประชุม รับทราบ

-๓๑-

๓.๙ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายชุมพร ธีรศิลป รักษาการผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะโรงเรียนเรียนร่วม ซึ่งโครงการได้สิ้นสุด
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้เร่งดําเนินการส่งเรื่องเบิกเงินโดยด่วน ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากเลยกําหนด
นี้แล้ว ถือว่าสละสิทธิ์การรับเงิน และสํานักงานฯจะโอนเงินให้ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. การตรวจรับพัสดุประจําปี ให้ทุกโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๕
-รายงานผลการตรวจสอบให้ สํานักงานฯทราบผลการดําเนินงาน
-รายการครุภัณฑ์ใดที่ต้องจําหน่ายออกจากทะเบียน โดยการขายให้นําส่งเงินที่ขายส่งเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน และรายการครุภัณฑ์ที่จําหน่าย ออกให้รายงานตามแบบที่กําหนด
๓. ให้โรงเรียนสํารวจรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรด้วยเงินงบประมาณ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึง ปี ๒๕๕๖ ว่ารายการใด ที่เสื่อมสภาพ และหมดความจําเป็นที่ต้องใช้ในราชการอีกต่อ ก็ให้
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ข้อ ๑๕๕ ด้วย
๔. งบประมาณปี ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายที่ สพฐ กําหนด
(ศธ.ที่ ๐๔๐๐๒/ว ๒๖๖๖ ลว.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
- งบดําเนินงาน การฝึกอบรมให้ดําเนินการภายในภายในไตรมาสที่ ๑
- งบลงทุน แบ่งเป็น
งบประมาณที่ได้รับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑(ธค.๕๙)
งบประมาณที่ได้รับไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ให้ก่อหนี้ผกู ัน และเบิกภายในไตรมาสที่ ๑
งบประมาณที่ได้รับเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ให้ก่อหนี้ผูกัน และเบิกภายในไตรมาสที่ ๒ (มีค.๕๙)
๕. โรงเรียนที่รับทราบ รหัสงบประมาณ แหล่งเงิน และจํานวนเงินเรียบร้อยแล้ว ตาม
ประกาศหาผู้รับจ้างได้เลย แต่มีเงื่อนไขไว้ว่า จะดําเนินการจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวด เป็นงบประมาณเบิก
เหลื่อมปี กรมบัญชีกลาง อนุมัติมาแล้ว ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน นางพูนสุข ศรีวิชา ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในมีข้อ
ราชการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้
-การอบรม การเงินและบัญชีกําหนดเดิม จะให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาลงโปรแกรมฯที่
สํานักงานเขตพื้นที่ และตั้งระบบบัญชีทุกโรงเรียนแล้วจะแจ้งกําหนดการในรูปแบบของปฏิทินการฝึกอบรมให้ทราบ
ครั้งละ ๑๐ โรงเรียน จะต้องทําการ Update Program ทุกๆ ปี เพื่อเป็นปัจจุบันที่สุด
- ข้อตรวจพบ ขณะนี้ สิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนบางโรงเรียน ทําการกรุใบเสร็จรับเงิน ผิด
กล่าวคือ ใบเสร็จเล่มสุดท้าย เมื่อท่านใช้ไปแล้วบางส่วน ให้ทําการกรุใบเสร็จส่วนที่เหลือ ที่ยังไม่ได้ใช้เท่านั้น ส่วนใบที่
ใช้แล้วเหลือแต่ใบสําเนา ไม่ต้องกรุ

มติที่ประชุม รับทราบ

