รายงานการประชุม
(ระบบ Conference)
ผูบริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมฯ และศึกษานิเทศก
สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (สัญจร)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะห ๕๙
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
งานบริหารทั่วไป กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
WWW.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th
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รายงานการประชุม
(ระบบ Conference)
ผูบริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมฯ และศึกษานิเทศก
สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (สัญจร)
ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะห ๕๙
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
----------------------ผูมาประชุม
๑. นายรอง
ปญสังกา
๒. นายสายรุง ปลั่งกลาง
๓. นายวิรัตน พุทธทองศรี
๔. นายวีรพงษ อุนมานนท
๕. นางอมรา จํารูญศิริ
๖. นางประณยา บุญลือ
๗. นางปทมา สิมพลา
๘. นางมยุรี
ปลั่งกลาง
๙. นางสาวจานุรักษ กมลรัตน
๑๐. นางสุชาดา กองสิงห
๑๑. นายมณฑล พรอมสันเทียะ
๑๒. นางนิราพร โสดาวิชิต
๑๓. นายอนุพงษ ปริบาล
๑๔. นางจันทรเพ็ญ ปุญนุวงศ
๑๕. นายธงชัย โกมลไสย
๑๖. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
๑๗. นางพรนิภา จําปานิล
๑๘. นายสุวิจักขณ ชัยมงคล
๑๙. นางวารุณี ทีนา
๒๐. นางสาวอัญชลี แกนจันทร
๒๑. นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
๒๒. นายนพรัตน ศรีจํานงค
๒๓. นายแสงทอง ธนะสูตร
๒๔. นายอดุลย พุมไพจิตร
๒๕. นายสุพล แกววงษา
๒๖. นายวรรัตน บุญธรรม
๒๗. นายภมร สีลารักษ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
รักษาการผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูฯ
ขาราชการบํานาญ (ที่ปรึกษา)
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยพอด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานผาพอด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสงเปอย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานผากลางดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหินซาฯ

๓
๒๘. นางศิวยา รักคง
๒๙. นายสมจิตร สิงหสุวรรณ
๓๐. พลฯ สมัครนิยม ศรีสถาน
๓๑. นายนพรัตน วิชาเครื่อง
๓๒. นายประยงค วงษดี
๓๓. นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
๓๔. นายอโศก ใจทิพย
๓๕. นายสัญจอหณ ราชมี
๓๖. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแกว
๓๗. นายณภัทร แกวแจม
๓๘. นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
๓๙. นายสุทธิศักดิ์ พลพันธ
๔๐. นายนิรุจน พักกะโทก
๔๑. นายประวิทย ตันทอง
๔๒. นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
๔๓. นางญาณิศา อยูงาน
๔๔. นายโชคชัย แรนาค

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสีฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแสนสําราญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหินตั้ง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานธาตุวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานโสกวิทยาคาร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากหมาก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงมี้
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาซาว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาดซอ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาปาหนาด
ครูโรงเรียนบานใหม (แทนผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดทรายขาวผามุม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุมุง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดอกบัว
ผูอํานวยการโรงเรียนภิรมยภักดีบานหวยสีดา

ผูไมมาประชุม
๑. นายธันยพงศ งอยปดพันธ
๒. นางนัจรีภรณ ทุมสงคราม
๓. นายศักดิ์ชาย ไรขาม

รักษาการผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

ผูเขารวมประชุม
๑. นางณัชชา ทีนา
๒. นางสุภาลี วัฒนศรีธานัง

นักประชาสัมพันธ ชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙. ๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายรอง ปญสังกา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ
นายรอง ปญสังกา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดดําเนินการ
ประชุมและแจงที่ประชุม ดังนี้
๑. มอบเกียรติบัตร รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๑ ใหกับสถานศึกษา
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เกียรติบัตรระดับเงิน โรงเรียนบานเสี้ยว
๒. วันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ ไดไปเขารวมประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ที่จังหวัดเชียงราย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงวาวันที่ ๓ – ๕ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พรอมดวยคณะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเดินทางมาประชุมสัญจรที่จังหวัดเลย

๔
๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคําสั่งใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา แจงใหทุก
โรงเรียนจัดทําแผนปองกันภัยในสถานศึกษา กรณีเกิดเหตุการณขึ้นภายในโรงเรียน ใหจัดทําขอมูลการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของที่สามารถใหความชวยเหลือได ในกรณีที่เกิดเหตุการณขึ้น พรอมกับใหระบุภัยที่เกิดมีภัยมี
อะไรบาง จะแกไขอยางไร ครูและนักเรียนจะตองประสานไปที่หนวยงานใด จะตองไดรับการชวยเหลืออยางไร
๔. นโยบายกีฬากระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งใหทุก
โรงเรียนขึ้นปายเชิญชวนออกกําลังกายในโรงเรียน โดยใชขอความขึ้นปายวา “เชิญแวะเยี่ยมโรงเรียนของทาน” และให
โรงเรียนเปดรับโคชจิตอาสามาสอน ใหมีกิจกรรมออกกําลังกายที่หลากหลาย และใหนําแผนการจัดการเรียนรูกีฬาบรรจุ
กีฬาเขาในหลักสูตรการเรียนการสอน กีฬาที่นําบรรจุลงในหลักสูตรมีดังนี้ ฟุตบอล วายน้ํา ยิมนาสติก มวยไทยใหเนน
เปนศิลปะปองกันตัว หรือรํามวยไทย ไมเนนการปะทะอยางเดียว และใหทุกโรงเรียนสํารวจนักเรียนที่วายน้ําไมเปนวามี
จํานวนเทาไร ชายกี่คน หญิงกี่คน เพื่อแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ มอบกลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาเปนผูรายงาน
๕. ใหโรงเรียนจัดทําปาย ฟรี WiFi ขอความในปายตองระบุเวลาการ เปด –ปด ตั้งแต ๐๖.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. รหัส ปลอยสัญญาณ ไมใหปลอยทั้งวัน ปดหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.
๖. การสงเสริมการอาชีพและการมีงานทําในโรงเรียน ใหนักเรียนฝกตามที่นักเรียนชอบและถนัด
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หาอาชีพที่เปนประโยชนตอนักเรียน เชน โรงเรียนบานนาสีสลาก
กินแบงสงเคราะห ๕๙ ใหนักเรียนทําผลิตภัณฑแปรรูปจากตนหมอน เปนน้ําบลูเบอรี่จากลูกหมอน และแยมลูกหมอน
๗. ใหเพิ่มนโยบายของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอ ๖๐ เปน
AO (Automatic Office), AR (Automatic School)
๘. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศเลิกใชสําเนาบัตรประชาชนในหนวยงานราชการ เพื่อเปนการ
สนองนโยบายชาติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ก็ตองปฏิบัติตามนโยบาย เพราะเปนการ
ประกาศเลิกใชทั่วประเทศ และสํานักงานก็ตองลดการใชกระดาษใหมาใช QR code แทน โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เริ่มนําระบบ QR code มาใชครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ดวยกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดเสนอรายงานการ
ประชุมผูบริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุมฯ และศึกษานิเทศก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุม
ที่จัดสงใน http://web.loei1.go.th เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ขอราชการจาก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
นายสายรุง ปลั่งกลาง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ชี้แจง
ที่ประชุมสรุปไดดังนี้ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดดําเนินการ
จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) ที่สนามสอบโรงเรียน
อนุบาลเลย เสร็จเรียบรอยแลว
ที่ประชุม รับทราบ
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๓.๒ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจงที่ประชุมสรุปได ดังนี้
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐาน
ดวยระบบ TEPE Online ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ดวย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
จะเปดหลักสูตรการพัฒนาครูผูชวย ใหไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ระยะเวลาการอบรม จํานวน ๖๐ วัน โดยจะทําการเปดระบบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มกราคม
๒๕๖๒ จํานวน ๑ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน ทั้งนี้กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแจงหนังสือใหทุกโรงเรียน
ในสังกัดทราบแลว ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๓๔๐๙ ลงวันที่
๖ พฤศจิกายน 2561 ใหโรงเรียนแจงใหครูผูชวยในสังกัดทราบ และดําเนินการ ดังนี้
๑. ใหครูผูชวยสมัครเปนสมาชิก TEPE Online ทางเว็ปไซต https://www.tepeonline.org
๒. แจงแบบตอบรับการเขารับการพัฒนาฯ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. สมัครเขากลุมไลน ครูผูชวยเลย ๑ (ตาม QR Code) ที่สงใหตามหนังสือที่แจง และแจงรายชื่อ
ทางไลน
๔. รายละเอียดการประชุม พบกลุม PLC และ Admin ของแตละกลุมสาระฯ นั้น จะแจงรายละเอียด
ใหทราบภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ กลุมนโยบายและแผน
นางสาวจานุรักษ กมลรัตน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน แจงที่ประชุมสรุปได ดังนี้
1. เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4 ) (ครั้งที่ 1 )
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2562 จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน) ผลผลิตรายการคาใชจายภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรม
คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานราชการ
และงบดําเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเปนคาตอบแทนจางพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการรอบที่ 4 ปงบประมาณ ( พ.ศ.2560 – 2563 ) เปนระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม
2561) จํานวน 39 อัตรา งบประมาณ 2,635,257.- บาท
2. เรื่องงบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สําหรับการจัดสรรครั้งนี้ใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2561 ในเบื้องตนดําเนินการจัดสรรรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียน จํานวน 22,488,145 บาท จํานวน 3 รายการใหกับ
โรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอน
16,159,500 บาท
2. คาอุปกรณการเรียน
2,606,625 บาท
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3. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3,722,020 บาท
3. เรื่องงบดําเนินงาน เพื่อตอบแทนจางผูปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนที่จาง ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผู
จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเปน
คาตอบแทนจางครูปฏิบัติงานธุรการ ใหครบทุกโรงเรียนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาการจาง 3 เดือน ( พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 ) โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ไดรับจัดสรร จํานวน 83 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น 2,241,000 บาท
4. คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต
จัดสรรงบประมาณปพ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนผลผลิต
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ และกิจกรรมการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเปนคาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 20 อัตรา อัตราจางเดือนละ 15,000 ระยะเวลาการจาง 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 )
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,890,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. โรงเรียนปกติ (เดิม+ทดแทนครูสาขาขาดแคลน)
จํานวน 15 อัตรา
2. โรงเรียน ตชด. (เดิม+ เพิ่มเติม ป 2562)
จํานวน 4 อัตรา
3. โรงเรียนเพียงหลวง
จํานวน 1 อัตรา
5. เรื่องงบดําเนินงาน รายการคาตอบแทนจางผูปฏิบัติงานราชการ สําหรับธุรการโรงเรียน
ครั้งที่ 1
จัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผู
จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เพื่อเปนคาตอบแทนจางครู
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดรับจัดสรร จํานวน 54 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจาง 6 เดือน (
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,103,000 บาท ดังนี้
1. เงินเดือน (เดือนละ 15,000 บ.)
จํานวน 4,860,000 บาท
2. เงินประกันสังคม 5%
จํานวน 2430,000 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย แจงที่ประชุมสรุปได ดังนี้
1. การเบิกเงินเดือน คาจางประจํา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
ตามคํา สั่ ง สํา นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เลย ที่ 569/2561 ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม
2561 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 แลวนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดดําเนินการเบิก - จาย เงินเดือนขาราชการ
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และลู ก จ า งประจํา ให โดยตกเบิ ก เงิ น เดื อ นตุ ล าคม 2561 เข า พร อ ม
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 นี้
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2. การจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ 2562
ตามหนังสือสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว30
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ป ง บประมาณ 2562
โดยลักษณะการจาง โดยวิธีการจางเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อัตราจางเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 นั้น
ขณะนี้ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แลว
ใหโรงเรียนดําเนินการจางผูรับจางได การจางครั้งนี้เปนการจางตามระเบียบพัสดุ เปนการจางเหมาบริการตองมีการ
สงมอบงานและตรวจรับถึงจะเบิกเงินได
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อไดรับอนุมัติเงินงวดแลว งานพัสดุจะทําแบบฟอรมไวที่เว็บไซดกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย สําหรับโรงเรียนที่หาผูรับจางไดแลว ใหทําสัญญาจางไดตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณป 2562 งบลงทุน คาครุภัณฑ
ตามหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04136/ว3499 ลงวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561
เรื่ อ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํา ป ง บประมาณ 2562 งบลงทุ น ค า ครุ ภั ณ ฑ โดยจัดสรรใหกบั
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
เนื่องจากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหลดภาระงานของครู ในดานธุรการจัดซื้อ
จัดจาง เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได จึ ง ให สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ฯ ดํา เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งครุ ภั ณ ฑ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา 55 (1) แหง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - Bidding) และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 29 (2) ตามที่ไดรับจัดสรรนั้น
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กําลังดําเนินการรอสเปคเพื่อใชสําหรับ
ประกอบการประกาศจัดซื้อจัดจางจากกลุมนโยบายและแผน เมื่อไดรับสเปคแลวจะดําเนินการประกาศจัดซื้อตอไป
4. การเบิกเงินสวัสดิการ คารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
ตามที่ โรงเรียนในสังกัดสงหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
มาแลวนั้น เพื่อเปนการซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานแนวเดียวกัน จึงขอแจงดังนี้
1. การเบิก-จายเงินคารักษาพยาบาล มี 2 กรณี คือ
1.1 เบิก - จายเงินสด ตามโครงการเงินดวนทันใจ One Stop Service ทุกวันจันทร
เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยนําหลักฐานมาขอเบิก ไดรับเงินสดทันที
1.2 สงหลักฐานมาขอเบิกภายในวันที่ 15 ของเดือน จะเบิกจายเงินโดยโอนเขาบัญชีธนาคาร
ภายในวันที่ 30 ของเดือน
2. การเบิกจายสวัสดิการการศึกษาบุตร 2 ครั้ง คือ
2.1 สงหลักฐานขอเบิกภายในวันที่ 7 ของเดือน จะเบิก - จายภายในวันที่ 15 ของเดือน
2.2 สงหลักฐานขอเบิกภายในวันที่ 22 ของเดือน จะเบิก - จายภายในวันที่ 30 ของเดือน
5. การรับ - จาย - นําสงเงิน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดวยรัฐบาลมีนโยบายใหสวนราชการ มีการรับ - จายและนําสงเงินสงคลัง ในระบบอิเล็กทรอนิกส
และกระทรวงการคลังมีกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ลดภาระของสวนราชการในการจัดการเงินสด
2. ลดชองทางในการทุจริต
3. เพิ่มชองทางอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย
ซึ่งขณะนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดดําเนินการดานจายในระบบอิเล็กทรอนิกส

๘
(KTB Corporate Online) ใหแกโรงเรียนและผูมีสิทธิ์แลว
สวนดานรับและนําสงเงินนั้น ในปงบประมาณ 2562 ไดจัดทําโครงการรับ - นําสงเงินดวยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ดวยเครื่อง Electronic Data Capture : EDC ซึ่งจะนํารอง 10 โรงเรียน
กอน ซึ่งแจงใหทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา แจงที่ประชุมสรุปได
ดังนี้

๑๕

ครั้งที่
คูที่
เวลา
1
1
14.30 น.
เดือน พ.ย. 61
2
15.15 น
2
1
14.30 น.
เดือน ธ.ค. 61
2
15.15 น
3
1
14.30 น.
เดือน ม.ค.62
2
15.15 น
4
1
14.30 น.
รอบชิงชนะเลิศ
2
15.15 น
เดือน ก.พ. 62
หมายเหตุ
การนับคะแนนฟุตบอล

การนับคะแนนตะกรอและเปตอง

1.โปรแกรมการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1
“season 2”
****************************
ฟุตบอล
ตะกรอ
เปตองหญิง
สีชมพู พบ สีแดง
สีเหลือง พบ สีน้ําเงิน
สีเหลือง พบ สีน้ําเงิน
สีเหลือง พบ สีน้ําเงิน
สีชมพู พบ สีแดง
สีชมพู พบ สีแดง
สีเหลือง พบ สีแดง
สีชมพู พบ สีน้ําเงิน
สีชมพู พบ สีน้ําเงิน
สีชมพู พบ สีน้ําเงิน
สีเหลือง พบ สีแดง
สีเหลือง พบ สีแดง
สีน้ําเงิน พบ สีแดง
สีชมพู พบ สีเหลือง
สีชมพู พบ สีเหลือง
สีชมพู พบ สีเหลือง
สีน้ําเงิน พบ สีแดง
สีน้ําเงิน พบ สีแดง
ที่ 1 พบ ที่ 2
ที่ 3 พบ ที่ 4
ที่ 3 พบ ที่ 4
ที่ 3 พบ ที่ 4
ที่ 1 พบ ที่ 2
ที่ 1 พบ ที่ 2
ชนะ ได 3 คะแนน
เสมอ ได 1 คะแนน
แพ ได 0 คะแนน
กรณีคะแนนเทากันนับประตูไดเสีย
ชนะได 2 คะแนน
แพ ได 1 คะแนน

1. สีน้ําเงิน
2. สีเหลือง
3. สีแดง
4. สีชมพู

เปตองชาย
สีชมพู พบ สีแดง
สีเหลือง พบ สีน้ําเงิน
สีเหลือง พบ สีแดง
สีชมพู พบ สีน้ําเงิน
สีน้ําเงิน พบ สีแดง
สีชมพู พบ สีเหลือง
ที่ 1 พบ ที่ 2
ที่ 3 พบ ที่ 4

รายชื่อผูจัดการทีม
ดร.รอง ปญสังกา/รองฯสายรุง ปลั่งกลาง
รองฯ ยืนยง ปาลี
รองฯ วิรัตน พุทธทองศรี
รองฯ วีรพงษ อุนมานนท
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2. การติดปายประชาสัมพันธเปดสนามกีฬาโรงเรียนใหประชาชนเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย
ด ว ยรัฐ บาลมี น โยบายส ง เสริม การออกกํ า ลั ง กายและการนํ า กี ฬ าเข า สู ร ะบบการศึ ก ษา
ใหมากขึ้น รวมทั้งการจัดพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อใหบริการแกประชาชนในการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
เพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพจิตแจมใส และสุขภาพกายที่แข็งแรง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการติดปายประชาสัมพันธเปดสนาม
กีฬาโรงเรียนใหประชาชนเลนกีฬาและออกกําลังกาย โดยใหมีขนาดปายประชาสัมพันธ 1 x 3 เมตร และให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตัวอยางปาย

3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล โครงการยอยการพัฒนา
ความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป
พ.ศ.2562
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดําเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูสูสากล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางวิชาการอยาง
เต็มตามศักยภาพตลอดจนเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพตลอดจนเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และไดกําหนดปฏิทิน
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
1. รับสมัครนักเรียนเขาสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทางระบบออนไลน
www.obecimso.net

1.1 เปดระบบออนไลน วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.
1.2 ปดระบบออนไลน วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.
1.3 เปดระบบออนไลนใหแกไขขอมูลนักเรียนใหถูกตอง วันศุกรที่ 14 ธันวาคม ๒561
เวลา 08.30 – 24.00 น.
2. รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สอบแขงขันในวันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2562
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3. รอบสอง ระดับประเทศ สอบแขงขันในวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562
4. รอบสาม คายอบรมเขมทางวิชาการเพิ่มพูนประประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562
4. มอบเกียรติบัตร รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๑
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ได จัดทํ าโครงการยกระดั บคุณ ภาพ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามที่ไดกําหนดใหปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนปแหงการใหนักเรียนรักและเห็น
คุ ณ ค า ในตนเอง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารการดํ า เนิ น งานระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
จึงไดกําหนดใหมีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
องครวมทุกดานนั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสงรางวัลเกียรติบัตรรางวัลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก เกียรติบัตรระดับเงิน โรงเรียนบานเสี้ยว
5. การทําแผนคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ ว ๓๔๖๖ ลงวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งไดระบุไวในมาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ในตัวบงชี้ที่ ๑๐.๖
จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งใน และนอกสถานศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดตระหนักในการสงเสริมพัฒนา ปองกันแกไขปญหา และการสงตอ
ตามขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน นั้น
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงแจงใหสถานศึกษาทุกแหง
จัดทําแผนคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนของโรงเรียน โดยสามารถดาวโหลดแผนคุมครองและชวยเหลือเด็ก
นักเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตาม QR-CODE
ที่ปรากฏดานลาง และสงไฟลเอกสารมายัง e-mail: sara_eve1987@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ เพื่อเปนขอมูลแนวทางในการพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
ตอไป
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6. การสั่งซื้อแบบพิมพ ปพ. ดําเนินการดังนี้
กรณีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อ
1.1 โรงเรียนสํารวจการสั่งซื้อแบบพิมพ (ปพ.) ที่จะสั่งซื้อ คํานวณราคาแตละชนิดตาม
รายละเอียด ที่องคการคากําหนด
1.2 เมื่อโรงเรียนดําเนินการ ตามขอ 1.1 แลว ใหโรงเรียนคํานวณคาแบบพิมพที่โรงเรียน
สั่งซื้อพรอมคาขนสงแบบพิมพ ดังนี้
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง คิดคาขนสง 3% ของยอดซื้อรวมสุทธิ
ตัวอยาง การคิดอัตราคาขนสงแบบพิมพฯ (ปพ.)
1. ยอดซื้อรวมสุทธิ
3,000 บาท
คิดคาขนสง 3 %
90 บาท
รวมเงินคาสินคาพรอมคาขนสง 3,090 บาท
2. ยอดซื้อรวมสุทธิ
100 บาท
คิดคาขนสง 3 %
3 บาท
(หากคิดคาขนสงไดต่ํากวา 25 บาท ใหคิดเปน 25 บาท)
รวมเงินคาสินคาพรอมคาขนสง 100+25 = 125 บาท
1.3 เมื่อโรงเรียนดําเนินการ ตามขอ 1.2 เรียบรอยแลวใหโรงเรียนโอนเงินคาแบบพิมพ (ปพ.)
ที่คํานวณไดโดยโอนเงินคาแบบพิมพ เขาบัญชี องคการคาของ สกสค. จังหวัดเลย ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด
สาขาเลย ประเภทออมทรัพย เลขที่ 403-1-90658-7
1.4 เมื่อโรงเรียนดําเนินการ ตามขอ 1.3 เรียบรอยแลวทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยแนบสําเนาการโอนเงินฉบับจริง และรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
จะไดดําเนินการสั่งซื้อใหโรงเรียนตอไป
1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับแบบพิมพจากองคการคาของ สกสค. ลงทะเบียนคุมไว
เปนหลักฐานและประสานใหโรงเรียนมารับแบบพิมพตอไป
กรณีที่ 2 โรงเรียนไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการจัดซื้อเอง
2.1 โรงเรียนทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ โดย
ใหระบุชื่อ—นามสกุล /ตําแหนง /หมายเลขบัตรประชาชนของผูจัดซื้อแบบพิมพ พรอมแนบลายมือชื่อ ผูขอ
จัดซื้อแบบพิมพ
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพถึงองคการคาของ สกสค.
และโรงเรียนนําหนังสือไปยื่นที่องคการคา สกสค. โดยตรง
2.3 เมื่อโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพฯ (ปพ.) เรียบรอยแลวใหนํามาลงทะเบียนคุม
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนหลักฐาน
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ราคาแบบพิมพ ปพ.

๑๖
ที่

1

2

ชนิดแบบ
พิมพ

ระดับ

ปพ.1 : ป

ระเบียนแสดงผล
การเรียน

ประถมศึกษา

ปพ.1 : บ

ระเบียนแสดงผล
การเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน

160

160

ระเบียนแสดงผล
การเรียน

ปพ.2 : บ

ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนตน
ผูสําเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3)

2

ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูสําเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.6)

2

แบบรายงาน
ประถมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

5

แบบรายงาน
มัธยมศึกษาตอนตน
ผูสําเร็จการศึกษา

5

แบบรายงาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูสําเร็จการศึกษา

5

ปพ.2 : พ

ปพ.2 : บ
3
ปพ.2 : พ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ราคา/เลม/
แผน

ปพ.1 : พ

ปพ.2 : ป

4

รายการ

จํานวน
1 แผน/1 คน

1 แผน/1 คน

1 แผน/ 1 คน

1 แผน/ 1 คน

1 เลม/
50 แผน

1 หอ/

1 หอ/
200 แผน

1 แผน/ 24 คน 1 หอ/
200 แผน
1 แผน/ 24 คน 1 หอ/
200 แผน
1 แผน/ 24 คน 1 หอ/
200 แผน

ปกแข็ง
ราคาแบบพิมพ ปพ.

1 เลม/
50 แผน

200 แผน

ปกออน

ทะเบียนนักเรียน

หมายเหตุ

280 บาท
750 บาท

๑๗
แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนะแนวเพื่อการศึกษาตอสายอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2562
ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแหงศตวรรษที่ 21 “เปดโลกกวางทางการศึกษาอาชีพ”
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุชาดา กองสิงห นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
ความสอดคลองกับนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
กลยุทธ1.ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
(Career Education)
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง
รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศ ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความตองการ และมีทักษะ ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
2. รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10
(มีงานทํา มีอาชีพ)
กลยุทธที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
1.รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการ ประกอบอาชีพ
2.รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ การพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด
ความสอดคลองกับนโยบาย สพป.เลย เขต 1
นโยบาย 59 ขอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
* ขอที่ 35 หองเรียนอาชีพ (1 โรงเรียน 1 หองเรียนอาชีพ) รอยละ 100
* ขอที่ 45 จัดตลาดนัดวิชาการ/มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ไดแก นิทรรศการผลงาน การแสดง
ของนักเรียน การจําหนายสินคา OSOP
* ขอที่ 51 จัดการเรียนรูวิชาชีพ (ที่นําไปประกอบอาชีพได) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ม.3 ออกฝก
ประสบการณอาชีพที่ชอบ
วัตถุประสงค
2.1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
2.2 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรผูรับผิดชอบงานแนะแนว มีความรู ความเขาใจและเห็น
ความสําคัญ ในการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาตอของนักเรียน โดยเนนสายอาชีพที่เหมาะกับความสนใจหรือ
ความถนัดของผูเรียนและผูปกครอง
2.3 เพื่อใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงานแนะแนวการเรียนตอ
เนนสายอาชีพไดครอบคลุมกลุมเปาหมาย

๑๘
2.4 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
สังกัด จัดสอนสาระเพิ่มเติมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลากหลายวิชาชีพ โดยจัดตามความตองการและความ
สนใจของผูเรียน อยางตอเนื่อง
2.5 เพื่อติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใหแกนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดรวมกับสถาบันวิชาชีพในพื้นที่และใกลเคียง ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการจัดพัฒนาแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สาระเพิ่มเติมดานวิชาชีพ การพัฒนาทักษะอาชีพใน
โรงเรียน และการนําแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวไปใชอยางจริงจังและตอเนื่อง
เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวนักเรียน ครูวิชาการ โรงเรียน ขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด จํานวน 40 แหงและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 152 แหงไดรับการพัฒนาสูสถานศึกษาแหง
การเรียนรูอาชีพ
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ทุกคน มี ID
plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3. โรงเรียนในสังกัดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 (มีงานทํามีอาชีพ)
สูการปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการ
งานแนะแนวเสนทางการศึกษาอาชีพไดครอบคลุมกลุมเปาหมาย
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ปรับปรุง พัฒนาเอกสารหลักสูตร
การเรียนรู สําหรับจัดสอน สาระเพิ่มเติมดานวิชาชีพ ใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลากหลายวิชาชีพ โดย
จัดตามความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
1 โรงเรียน 1 อาชีพ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีอัตราการเรียนตอสายอาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการอสนตามเอกสารคูมือแนวทางการเสริมสรางทักษะและสรางเสริม
ประสบการณอาชีพใหกับนักเรียน
(2) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและเตรียม
ความพรอมสูการประกอบอาชีพ
(3) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(4) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูวิชาสามัญ
(5) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัดเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(6) จัดหองเรียนอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ โดยใหนักเรียนไดสํารวจงานอาชีพที่สนใจ

๑๙
(7) จัดตลาดนัดวิชาการ/มหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ ไดแก นิทรรศการผลงาน การแสดงของนักเรียนการ
จําหนายสินคา OSOP
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จํารูญศิริ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจงที่
ประชุมสรุปได ดังนี้
๑. แจงใหโรงเรียนทุกโรงรายงานการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น ป. ๔ ทุกคน
โดยรายงานในระบบ e - Mes ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน จนถึง กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ตามโครงการ “เดินหนาพัฒนา การอานออกเขียนได”
๒. การจัดสอบการอาน - ออกเขียนไดภาษาไทย ป. ๑ – ป.๓
เพื่อรายงานในระบบ e - Mes ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ( ครั้งที่ ๓ ของป ) ใหดําเนินการสอบ
ทุกโรงเรียนภายในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
เนื่องดวย ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน ถนนมิตรภาพ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
รหัสไปรษณีย ๔๐๑๑๐ ไดพัฒนาหลักสูตรใหม คือ “คายสนุกจัดเต็มสะเต็มศึกษา (STEM Enjoy Camp) ” ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เนนผูเรียน คิดเปน แกปญหาเปน จากการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางของสะเต็มศึกษา เปนการรองรับความ
ตองการของสถานศึกษา และตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ จึงขอประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดไดทราบ ถึง
รายละเอียดถึงกิจกรรมที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน หากสถานศึกษาใดมีความประสงคจะนํานักเรียนมาจัด
กิจกรรม ขอความกรุณาแจงตอบกลับ ไปยังศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน หรือติดตอสอบถามไดที่ ๐๘๖๔๕๕-๙๕๓๓ หรือดูรายละเอียดตางๆเพิ่มเติมไดที่ http://www.kksci.com ทั้งนี้จึงประชาสัมพันธมาเพื่อทราบ
๔. แจงสรุปเหรียญการแขงขันและกิจกรรมที่จะไปแขงในระดับภาค (รายละเอียดสามารถดูไดที่ QR
Code ดานลาง หรือในไฟลแนบหนาเว็ปไซตวาระการประชุมกลุมนิเทศฯ)
QR Code รายงานผูชนะระดับเขต
QR Code สรุปการแขงขันรายพื้นที่ สพป.ลย.1
ตัวแทนแขงขันระดับภาค

ที่ประชุม รับทราบ

๒๐
๓.๗ กลุมบริหารงานบุคคล
ไมมี
๓.๘ กลุมอํานวยการ
นางประณยา บุญลือ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ แจงที่ประชุมสรุปได ดังนี้
1. การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระ(กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาของรัฐ)
ดวย นางสุจิตรา ไชโยแสง ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ตามประกาศสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะปฏิบัติงานครบ
วาระการดํารงตําแหนง ๓ ป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไดพนจากตําแหนงเนื่องจากไดยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่
๕๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกฎกระทรวง หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิลผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘ ในกรณีกรรมการผูแทนผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการแทน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง และอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
จึงขอประชาสัมพันธใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงคสมัครเปนกรรมการผูแทน
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการดังกลาว ไดสง/ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไดที่กลุม
อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนเลย – เชียงคาน ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย ๔๒๐๐๐ ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากมีผู
ยื่นใบสมัครมากกวา ๑ คน ผูสมัครเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐจะตองเลือกกันเอง
ใหเหลือจํานวน ๑ คน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมเทพสถิต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
๒. โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” จังหวัดเลย
ดวยจังหวัดเลย ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” จังหวัดเลย ของอําเภอ ๑๔ แหง เพื่อใหอําเภอ ไดดําเนินกิจกรรมของจิตอาสาเปนไป
อยางตอเนื่องในการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในดานตางๆ ของแตละพื้นที่ตามความเหมาะสม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงไดสงแผนปฏิบัติงาน ของจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”
จังหวัดเลย ใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพิจารณาเขารวมกิจกรรมจิตอาสา ของแตละอําเภอ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาฯ ของอําเภออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดังนั้นหากสถานศึกษาประสงค
จะเขารวมกิจกรรมกับอําเภอในพื้นที่ ในหวงเวลาใด ใหสถานศึกษาประสานไปยังอําเภอแตละแหงโดยตรง เปนการลวงหนา
และสถานศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรมของจิตอาสาฯ ขอใหรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ทราบดวย
๓. การจัดพิธี “กินดองไทเลย”
ดวยจังหวัดเลย แจงวา ไดกําหนดใหมีพิธี “กินดองไทเลย” ขึ้นระหวางเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
– มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของจังหวัดเลย ตามวาระการขับเคลื่อน
จังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) โดยเปดโอกาสใหคูบาวสาว ที่มีความประสงคจะจัดพิธีแตงงานใหถูกตอง ตามประเพณี
และประหยัดคาใชจาย

๒๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความรวมมือสถานศึกษาในสังกัด
ใหความสําคัญและประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน ไดรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนกวาจะเสร็จสิ้นกําหนดการ
๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงวาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แจงเรื่องการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งรัฐบาลกําหนดจัดงานและ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในสวนกลางจัดกิจกรรม ณ ทองสนามหลวง และกําหนดให สวนภูมิภาคและตางประเทศ จัดกิจกรรมโดย
พรอมเพรียงกัน
เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความรวมมือสถานศึกษาใน
สังกัด ดําเนินการดังนี้
๑. จัดการประกวดบอรดนิทรรศการ หรือประกวดสุนทรพจน เรียงความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวาย
พระราชสมัญญาพระบิดาแหงศาสตร ๙ แขนง ประกอบดวย ๑) พระบิดาแหงการจัดการน้ํา ๒) พระบิดาแหงเทคโนโลยี
ของไทย ๓) พระบิดาแหงฝนหลวง ๔) พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย ๕) พระบิดาแหงการประดิษฐไทย ๖) พระบิดาแหง
การอนุรักษมรดกไทย ๗) พระบิดาแหงการวิจัยไทย ๘) พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย และ
๙) พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย โดยจัดกิจกรรมไดตามความเหมาะสม
๒. ใหจัดพิธีเคารพธงชาติและรองเพลงชาติไทย ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพรอมเพรียงกัน
๓. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวแลว ขอใหรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ ทราบดวย
5. โรงเรียนบานโพน ขอรับการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทาง ไปเขารวมแขงขันรายการ
วิทยุการบินฯ มินิวอลเลยบอล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวยโรงเรียนบานโพน ไดรวมตัวนักกีฬาจากโรงเรียนบานทาลี่ และโรงเรียนบานหวยอาลัย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เขารวมแขงขันรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลยบอล
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๖๑ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา
อายุไมเกิน ๑๒ ป ปรากฏผลการแขงขัน ทีมนักกีฬาโรงเรียนบานโพนไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
และเปนตัวแทนของจังหวัดเลย เขารวมการแขงขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานี (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
ในการนี้โรงเรียนบานโพนยังขาดเงินทุนในการเดินทางไปรวมแขงขันอีกมาก จึงขอความอนุเคราะหสนับสนุนคาใชจายใน
การเดินทางไปแขงขัน จากผูบริหารสถานศึกษาและผูมีจิตศรัทธา ตามกําลังศรัทธา
6. มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกใหจากประชาชน)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.ร.พ.) ไดเสนอเรื่อง มาตรการอํานวย
ความสะดวกและลดภาระแกป ระชาชน (การไม เรีย กสํ าเนาเอกสารที่ท างราชการออกให จาก ประชาชน) นํ าเสนอ

๒๒
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอจัดทําแนวทางเรงรัดให ทุกหนวยงาน ภาครัฐดําเนินการ ในสวนที่
เกี่ยวของนั้น โดยสรุปสาระสําคัญที่ทุกหนวยงานภาครัฐ ตองดําเนินการระยะ เรงดวน ดังนี้
๑. ใหทุกหนวยงานของรัฐสรางการรับรู ความเขาใจเผยแพรใหแก ชุมชน ประชาชนทั่วไป รับทราบ
แนวทางการลดภาระแกประชาชนโดยการไมเรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหจากประชาชน ในการใหบริการงาน
ที่เกี่ยวของ
๒. ใหทุกหนวยงานของรัฐดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอํานวยความ สะดวก
และลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกเก็บสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหจากประชาชน) อันเปน การ แกไขปญหา
แบบ Quick in โดยหนวยงานของรัฐภายในฝายบริหารทุกหนวยงานตองปฏิบัติใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐/สํานักงานเขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการ ลดภาระ
แกประชาชนโดยการไมเรียกสําเนาเอกสารทางราชการออกใหจากประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบนี้ เปนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตอยอดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ทุกหนวยงานภาครัฐ ตองระบุ รายการ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
คํ าขออนุ มั ติ อนุ ญ าตในการให บ ริการนั้ น ๆ ทั้ งนี้ สามารถติ ด ตาม ขอมู ลขาวสารได ที่ WWW.psdg-obec.com และ
ชองทาง OBEC LINE 2018
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมณฑล พรอมสันเทียะ รักษาการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แจงที่ประชุมสรุปได ดังนี้
๑. จัดสรรคาอินเทอรเน็ต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๙๘๑ แจงจัดสรรครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) จํานวน
๑,๗๒๕,๐๐๐.- บาท ตามบัญชีจัดสรรที่ไดแจงแลว
๒. โครงการ USO การใหบริการอินเตอรเน็ตแบบไมคิดคาใชจาย(Free WiFi) ภายใตโครงการจัดให
มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ๓,๙๒๐ หมูบาน (Zoon C+)
๑) ยืนยันโรงเรียนมีความพรอม สามารถรองรับการขยายเครือขายได
๒) การกอสรางใหมอาคารศูนย USO NET จํานวน 10 โรงเรียน
๓) การติดตั้ง Access Point ที่โรงเรียนใหบริการอินเตอรเน็ตแบบไมคิดคาใชจาย(Free WiFi)
จํานวน 20 โรงเรียน
๓. การตรวจสอบเพื่อ
๑) ตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับขอมูลนักเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตามที่ไดรายงานในระบบ DMC หากขอมูลคาดเคลื่อนใหระบุสาเหตุของการเพิ่มหรือลด
จํานวนของนักเรียน
๒) รายงานแบบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียนทางลิงค https://goo.gl/dJXpKK ภายในวันที่
17 พฤศจิกายน 2561
๓) สถานะการรายงานยืนยันตัวตนนักเรียน ตรวจสอบยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน
๔) หนังสือแจงโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๓๔๓๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน
๕) ประชุมนโยบายการปฏิบัติและขอสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจํานวนนักเรียน วันพฤหัสบดี

๒๓
ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
๔. ระบบปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๕. การรับการสนับสนุนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร จากสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับความอนุเคราะหจากนายจักรกฤษ อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในการติดตอประสานงานจนไดรับอุปกรดังกลาว ดังนี้
๑) Access Point
จํานวน ๔๕ ตัว
๒) Switch L2 ๑๐/100/100
จํานวน ๕ ตัว
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ หนวยตรวจสอบภายใน
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ) สุภาลี วัฒนศรีธานัง ผูจดรายงานการประชุม
(นางสุภาลี วัฒนศรีธานัง)
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
(ลงชื่อ)

ประณยา บุญลือ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางประณยา บุญลือ)
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

