
 
ระเบยีบวาระการประชุม 

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ/หน่วย  
และศึกษานิเทศก ์

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
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ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
ครั้งที่  3/๒๕๖๕ 

วันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
----------------------- 

พิธีการก่อนประชุม 
 

 1)  มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
                 ได้แก่  เด็กหญิงสุพัตรา  ศรพรหม โรงเรียนบ้านนาแขม     
                       นายพรพิทักษ์ รสทองค า ครูโรงเรียนบ้านนาแขม (ครูผู้ฝึกสอน)   

 ๒)  มอบเกียรติบัตร นักเรียนต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการท าความดี 
 เด็กหญิงกนกอร  วีระขันค า  นักเรียนชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

3)  มอบเกียรติบัตรของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

ที ่ รางวัล / เกียรติบัตร ต้นแบบ/ชื่อผู้รับรางวัล/เกียรติบตัร 

3.1 สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ.ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนา
ตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 
– 4 มิถุนายน 2565 หน่ วยพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

 โรงเรียนเมืองเลย 

3.2 เกียรติบัตร คณะวิทยากรและคณะท างาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะ
ที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู้ บริหาร
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 หน่วย
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

1. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ 
ผอ.สพป.ลย.1 

2. นายเดช  ปาจรียานนท์ 
ผอ.โรงเรียนเมืองเลย 

3. นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3.3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี
การศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนเมืองเลย 

3.4 โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ครั้ งที่  10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 

นายวีระเดช  มณีนพ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย 
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3.5 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 

นางปรียารัศม์  เดชโฆษิตพิทักษ์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย 
 

3.6 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ 

นางหทัยชนก  กัลป์ชัย 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

3.7 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสาววรรณภา  อุ่นผาง 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

3.8 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์ 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 

3.9 เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นายราชวัตร  สายา 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

 

4) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ส าหรับผู้บริหาร) 

ล ำดับ 
  ชื่อ 

เจ้ำของผลงำน 

       ชื่อผลงำน โรงเรียน ระดับ 
คุณภำพผลงำน 

หมำยเหตุ 

4.1 นายณสรวง ก้อนวิมล รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลเลย 
ANUBANLOEI 5A 
MODEL 

อนุบาลเลย ดีเยี่ยม ตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  

)ส าหรับผู้บริหาร(  
 

4.2 นางสาวศิริภรณ์  
เยาวพันธ์ 

การใช้ SMS Model 
ในการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ชุมชนบ้านปากห้วย ดีเยี่ยม  

4.3 นายดาวเด่น เหลาผา การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วย

บ้านห้วยบ่อซืน ดีเยี่ยม  
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บ่อซืนด้วย 2 STARs 
Model 
เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน 

4.4 นางนิภาพร นามวงษา การบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยด้วย 
PYTL MODEL เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
โรงเรียนบ้านปากยาง 

บ้านปากยาง ดีมาก  

 
 

5) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  

(ส าหรับครูผู้สอน) 

ล ำดับ 
     ชื่อ 

       เจ้ำของผลงำน 

      

ชื่อผลงำน 
 

โรงเรียน 
ระดับ 

คุณภำพผลงำน 

หมำยเหตุ 

5.1 นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ การพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการตามรูปแบบ 
SRAGE ด้วยสื่อค า
คล้องจองประกอบ
ภาพเพ่ือส่งเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย 

บ้านห้วยเหล็ก ดีเยี่ยม ตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  

)ส าหรับผู้บริหาร(  
 

5.2 นายณัฐภัทร อาสาริน "การจัดกิจกรรมเกม
(เกมนับไข การศึกษา  ่

ไดโนเสาร์ ( เพ่ือพัฒนา
ความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ 
ด้านการรู้จักจ านวน
นับส าหรับเด็ก   
อนุบาล ๒ โรงเรียน
บ้านน้ าแคม" 

บ้านน้ าแคม ดีเยี่ยม  

5.3 นางสมพิศ นารี การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน 

บ้านห้วยบ่อซืน 
 
 
 

 

ดีเยี่ยม  
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5.4 นางอรพิน จันทรา การฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้
)learning loss 
recovery  (เรื่องการ
นับจ านวนและการรู้ค่า
ของจ านวน 
โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 
3 

ชุมชนบ้านปากห้วย ดีเยี่ยม  

 
6) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
(ส าหรับครูผู้สอน) 

ล ำดับ 
      ชื่อ 

       เจ้ำของผลงำน 

        

ชื่อผลงำน 
 

โรงเรียน 
ระดับ 

คุณภำพผลงำน 

 

หมำยเหตุ 

6.1 นางสาวอุไรพร มีตา การแก้ปัญหาเด็กขาด
สมาธิโดยใช้กิจกรรม
จิตศึกษาพัฒนาปัญญา
ภายในระดับปฐมวัย 

บ้านนาค้อ ดีมาก  

.26  นางสาวปิยะนันท์ ค าหาญ การพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดรวบยอดของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา 

บ้านสงาว ดีมาก  

 

7)  มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต ๑ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สังกัด สพป.เลย เขต ๑ จ านวน ๒๗ โรงเรียน นักเรียน จ านวน ๘๔ ราย ๆ 
ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท  

           ๘)  มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่กระท าความดี ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามโรงเรียนเลยพิทยาคม อ าเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย ได้มีลูกเสือที่เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ได้เก็บเงินที่มีผู้ท าตกหล่นไว้ จ านวน 
๑๕๐ บาท คือ  เด็กชาย  สิทธิพร  แทนชิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านกกดู่  

 

 



   ๖ 
 

 - การด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้โครงการ 
Innovation For Thai  Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็น ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Google Meet)  ดังนี้ 

๙)  นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ รางวัล ชนะเลิศ ระดับ ดีเยี่ยม ได้แก ่
นางสาวณัชญานันท์  มังคละโยธิน  ชื่อผลงาน  การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ PDCpBA 

10)  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  รางวัลชนะเลิศ ระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่ 
นายภัทรนันท์ อิงภู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุมุง ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านอุมุง ด้วยรูปแบบ UMUNG Model" 

11)  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศ ระดับ 
ดีเยี่ยม ได้แกน่างมัตติกา กนกหงส์ ครู โรงเรียนบ้านแก้วเมธี ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม ด้วยรูปแบบ METs  

 12)  ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” 

  -  นางสาวชิราวรรณ  เทียนทนั  ครู  โรงเรียนเมืองเลย 

  -  นายอนชุา  แสนราช  ครู  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 

  -  นางสาวประวีณา  มีศิลป์  ครู  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
 13)  การรับมอบใบประกาศรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก  พ.ศ. 2564 และ (พ.ศ. 2565-
2569)  การศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1 ผลการประกันคุณภาพ
ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน  72  โรงเรียน 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู ้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา   ผู ้อ านวยการกลุ ่มฯ      

และศ ึกษาน ิเทศก ์ ในส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาเลย เขต ๑ ครั ้งที ่ 2/๒๕๖๕              
วันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑. รายงานในระบบ AMSS++ 
2. คลิกเพ่ืออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๕ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
 
 
 
 
 

 



   ๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

  นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 

นายนพดล  ศรีขัดเค้า  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชมุทราบ  ดังนี้     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………… 
 

3.2  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2.1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง  

ศึกษานิเทศก์  จ านวน  ๕ คน   
     1) นางสาวฐิติชญาน์ วงศ์ทั้งน้อย   มาจาก ต าแหน่ง ครู ร.ร.วิทยาศาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย  
     2) นางกรรณิการ์ ธนะสูตร         มาจาก  ต าแหน่ง ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๖ 
     3) นายพิษณุวัชร์  สวัสดี           มาจาก  ต าแหน่ง  ครู ร.ร.บ้านนาซ่าว 
      4) นางปาริฉัตร ผูกจิตร            มาจาก  ต าแหน่ง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย 
                     5) นางรุ่งทิพย์ ชาวกระลืม         มาจาก  ต าแหน่ง ครู ร.ร.บ้านท่าลี่ 
 
  3.2.2 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดร้อยเอ็ด  

  - ในระดับส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเลย เขต ๑ จะจดัขึ้นในระหว่างวันที่ 
…………... 

ตุลาคม ๒๕๖๕ 
           - รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม
หลัก 

แข่งวันที่ สถานที่
แข่งขัน 

(โรงเรียน) 
   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ปฐมวัย 

๑. การปั้นดินน้ ามัน 
๒. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

๒ กิจกรรมหลัก 
 

 
ต.ค. ๖๕ 

 
ร.ร.อนุบาลเลย 

 ภาษาไทย 
๑. คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

๗ กิจกรรมหลัก 
 

 
 

 
 



   ๘ 
 

๒. วรรณกรรมพิจารณ์ 
๓. พินิจวรรณคด ี
๔. เรียงร้อยถ้อยความ 
๕. ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
๖. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
๗. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 

 
 

ต.ค. ๖๕ 

 
 

ร.ร.อนุบาลเลย 

 คณิตศาสตร ์
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
๒. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท   
    สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
๓. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
    บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ 

๘ กิจกรรมหลัก 
 

 
 
 
 
 

 ต.ค. ๖๕ 

 
 
 
 
 

ร.ร.เมืองเลย 
และ 

สพป.ลย. ๑ 

 
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรมหลัก แข่งวันที่ สถานที่

แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

 ๔. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดย  
    ใช้โปรแกรม GSP 
๕. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
๖. การแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
๗. การแข่งขันซูโดกุ   
๘. การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย  
    (เวทคณิต) 

   

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย (ต่อ) 
 วิทยาศาสตร์ 

๑. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท  
ทดลอง 
๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท   
สิ่งประดิษฐ์ 

๕ กิจกรรมหลัก  
 
 
 

ต.ค. ๖๕ 
 

 
 
 
 

ร.ร.อนุบาล
เลย 



   ๙ 
 

๔. การแข่งขันการแสดทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) 
๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

 สังคมศึกษา  
การประกวดสวดมนต์แปล 

๑ กิจกรรมหลัก  
ต.ค. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย 

 ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่น,
เยอรมัน,ฝรั่งเศส) 
๑. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
๒. การแข่งขันเล่านิทาน 
๓. การแข่งขัน Multi Skill Competition 
๔. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit 

๒๑ กิจกรรมหลัก   

 
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรมหลัก แข่งวันที่ สถานที่

แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

 ๕. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Crossword 
๖ - ๑๐ การแข่งขนัพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน   
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี 
๑๑ – ๑๓ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
๑๔ – ๑๗ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี 
๑๘ – ๒๑ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี 

 ต.ค.๖๕ เมืองเลย 

 สุขศึกษาและพละศึกษา 
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ กิจกรรมหลัก  
 ต.ค. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย 

๒ กลุ่มเทคโนโลยี ประกอบด้วย    
 เทคโนโลยี 

๑. คอมพิวเตอร์   
    ๑.๑ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิก ป.๑–๓ 

๓ กิจกรรมหลัก   
  

ต.ค. ๖๕ 
 

 
 
ร.ร.อนุบาล
เลย 



   ๑๐ 
 

    ๑.๒ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) 
ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 
    ๑.๓ การสร้าการ์ตูนแอนิเมชั่น                          
(๒D Animation) ม.๑-๓ 
    ๑.๔ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ 
   ๑.๕ การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

 
 

ต.ค. ๖๕ 
 
 
  

 
ร.ร.อนุบาล
เลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 
ร.ร.เมืองเลย 

 

 
  

ที ่
 

กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรม

หลัก 
แข่งวันที่ สถานที่

แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

    ๑.๖ การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) 
ป.๔-๖ 
   ๑.๗ การสร้าง Webpage ประเภท Text  
Editor ม.๑-๓ 
   ๑.๘ การสร้าง Webpage ประเภท Web  
Editor ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ 

   ๑.๙ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-๓ 

 ต.ค.๖๕ ร.ร.เมืองเลย 

 ๒. หุ่นยนต์ ทุกประเภท   ต.ค. ๖๕ ร.ร.เมืองเลย 
 ๓. เครื่องร่อน 

    ๓.๑ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
    ๓.๒ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อนไกล 
    ๓.๓ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อน
นาน 
    ๓.๔ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ 
    ๓.๕ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 
 

  
 
 

 ต.ค. ๖๕ 

 
 

 
................... 



   ๑๑ 
 

 
๓ กลุ่มศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย 
 สังคมศึกษา  

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม 
๒. การประกวดโครงงานคุณธรรม 
๓. การประกวดภาพยนตร์สั้น 
๔. การประกวดละครคุณธรรม 
๕. การประกวดละครประวิติศาสตร์ 
๖. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
๗. การประกวดมารยาทไทย 

๗ กิจกรรมหลัก    
 
 

ต.ค. ๖๕ 

 
 
 

ร.ร.บ้านนา
โคก 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม
หลัก 

แข่งวันที่ สถานที่
แข่งขัน 

(โรงเรียน) 
 สุขศึกษาและพลศึกษา  

การออกก าลังกายประกอบเพลง  
(แอโรบิค, คีตะมวยไทย, ทักษะพ้ืนฐาน ด้าน
กีฬา (มวย) 

๑ กิจกรรมหลัก   
ต.ค. ๖๕ 

 
ห้องประชุมเทพบุญ

เติม 
สพป.เลย เขต๑ 

 การงานอาชีพ  
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ชองใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  
ในท้องถิ่น 
๒. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
๓. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
    ๓.๑ พานพุ่มสักการะ 
    ๓.๒ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
    ๓.๓ บายศรีสู่ขวัญ 
๔. การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
๕. การแข่งขันจัดสวนถาด 
    ๕.๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
    ๕.๒ การจัดสวนถาดแบบชื้น 
    ๕.๓ การจดัสวนแก้ว 
๖. การประกวดแปรรูปอาหาร 
๗. การแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
๘. การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 

๑๓ กิจกรรมหลัก 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ร.บ้านน้ าภ ู



   ๑๒ 
 

๙. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรมหลัก แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 

 ศิลปะ  
๑. ทัศนศิลป์ ๗ กิจกรรม
หลัก ๒๘ กิจกรรมย่อย 
๒. ดนตรี ๒๗ กิจกรรมหลัก 
๙๙ กิจกรรมย่อย 
๓. นาฏศิลป์ ๖ กิจกรรม
หลัก ๒๐ กิจกรรมย่อย 

๔๐ กิจกรรมหลัก   
  

ต.ค. ๖๕ 
ต.ค. ๖๕ 

            ต.ค. ๖๕ 

 
 

สพป.เลย ๑ 
ร.ร.บ้านก้างปลา 
ร.ร.บ้านน้ าภ ู

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. สภานักเรียน 
๒. เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
๓. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
(การแข่งขันยุวบรรณารักษ์) 

 
 

๓ กิจกรรมหลัก 

   
 

ต.ค. ๖๕ 

 
 

ร.ร.บ้านน้ าภ ู

 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
ภาษาไทย 

 
๑ กิจกรรมหลัก 

 
ต.ค. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านก้างปลา 

 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
คอมพิวเตอร์ 

 
๑ กิจกรรมหลัก 

 
  ต.ค. ๖๕ 

ร.ร.อนุบาล
เลย 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ลูกเสือ 
๒. ส่งเสริมรักการอ่าน  
(การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก) 

 
     ๒ กิจกรรมหลัก 

 
  ต.ค. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านน้ าภ ู

 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
(จ าแนกตามความพิการ) 
๑. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๒. การงานอาชีพ 
๓. ศิลปะ 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(การแข่งขันท าหนังสือเล่ม
เล็ก) 

 
 
 

๔ กิจกรรมหลัก 

 
 

 ต.ค. ๖๕ 
 ต.ค. ๖๕ 

ต.ค. ๖๕ 
 ต.ค. ๖๕ 

 
 
 

ร.ร.บ้านก้างปลา 
 

๔ กิจกรรมท้องถิ่น (ดนตรี
พ้ืนเมือง) 

      ๑๐ รายการ  ต.ค. ๖๕ ร.ร.บ้านาโคก 

รวม ๗๓ กิจกรรมหลัก ๑๑ – ๑๓ ต.ค. ๖๕   



   ๑๓ 
 

   
 
  3.2.๓  การสมัครสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
   - หมดเขตในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
  3.2.๔  การขับเคลื่อนและติดตามการขยายผลครูแกนน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ 
Active Learning  ครูที่รับผิดชอบกระบวนการจดัการเรยีนรู ้Active Learning ที่ผ่านการอบรมในวันที ่๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕  ในระดับเขตพ้ืนที่ ให้ไปขยายผลให้กับคุณครูในโรงเรยีนทุกคน ๑๐๐ % ให้แลว้เสร็จภายในเดือน สงิหาคม 
๒๕๖๕  ให้รายงานในกลุ่ม Line Active Learning  ซึ่งเขตพ้ืนที่จะได้ด าเนินการติดตามเพ่ือรายงานระดับ สพฐ.ต่อไป 
 
  3.2.๕  โรงเรียนขยายโอกาส สมัคร User name และ password ให้คุณครูชั้น ม.๑ – ๓  ที่ผ่าน
การอบรม POSA Online Testing ในวนัที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้น านักเรียนเข้าไปสมัคร
เป็นสมาชิก PISA Online Testing  และเข้าใช้งานระบบ PISA Online Testing พร้อมทั้งส่ง  User name และ 
password ของนักเรียนทั้งหมดที่สมัคร มายังเขตพ้ืนที่  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ตามแบบฟอร์มในกลุ่ม Line PISA 
Loei 1 
 
 3.2.6  การขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  ขอความร่วมมือให้โรงเรียน
กรอกข้อมูลรายงานการขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โดยรายงานข้อมูลตารางการคัดกรอง
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ เป็น 3 สี ดังนี้  1. สีเขียว คือนักเรียนที่มีภาวะทางการเรียนรู้อยู่ในระดับ ปกติ   
๒. สีเหลือง คือนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง   ๓. สีแดง คือ นักเรียนที่มีภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้อยู่ในระดับ สูง และรายงานการด าเนินการที่น าไปสู่การฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียน  
พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้งรูปภาพหรือไฟล์ วีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง โดยการอัพโหลดข้อมูลทางช่องทางแพต
เล็ด ศูนย์ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    
https://padlet.com/narapongmathmath/xvx620r6trtbvkws ในกลุ่มคุณภาพการศึกษาที่สังกัด 
 

 3.2.7  การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอให้แจ้งครูวิชาการเข้า
ร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน ถ้ามีโรงเรียน มาเรียนรวมให้ส่งตัวแทนมา 1 คน และน าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน มาด้วย ในวันที่ 25 สิงหาคม  2565  
 

      3.2.8  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
        ได้ด าเนินการประชุมปฏิบัติการการด าเนินการให้กับโรงเรียนในสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 
ทั้งนี้ รร. ต้องด าเนินการตามก าหนดการ ดังนี้ 

วัน/เดือน ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 
8-9 สิงหาคม 2565 
 

อบรมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
( ITA Online 2022 ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

สิงหาคม 2565 โรงเรียนปรับข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
22-26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IT ส่งลิ้งค์ทางอีเมล รร.

(...@loei1.go.th) 27-31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
1-15 กันยายน 2565 โรงเรียนด าเนินการส่งข้อมูล OIT 



   ๑๔ 
 

16-30 กันยายน 2565 กรรมการประเมินตรวจให้คะแนน ITA Online  
ตุลาคม 2565 ประกาศผลการประเมิน  

 
3.2.9  การด าเนนิการส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

           สพฐ. แจ้งก าหนดการส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายใน                
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยด าเนินการตามคู่มือการส ารวจที่ สพป.ลย. ๑ ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการไปแล้ว 

3.2.10  การประเมินตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธ (อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ)  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ก าหนดให้โรงเรียนวิถีพุทธทุกระดับ ประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 
ผ่านเว็บไซต์ vitheebuddha.com ปีงบประมาณละ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๒ โรงเรียนสามารถประเมินได้ ระหว่าง
วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการประเมินตนเอง เข้า
ไปประเมินตนเองภายในวันที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๕ 

3.2.11  ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๘ กิจกรรม ตามประกาศ สพป.เลย เขต ๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

3.2.12  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประเภททีม  (นักเรียน ๔ คน ครูที่ปรึกษา ๒ คน) 
โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 

โรงเรียนบ้านกกดู่ ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร และเงนิรางวลั 
๑,๐๐๐ บาท เป็นตัวแทนเขตพืน้ที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค  

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ ๕๙ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  

โรงเรียนเมืองเลย รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร  
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านวังยาว ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านนาแขม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน                    
“ปทุมมาสงเคราะห์” 

ระดับดีมาก เกียรติบัตร  

โรงเรียนบ้านท่าลี่ ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 



   ๑๕ 
 

โรงเรียนบ้านปากยาง ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านน้ ามี ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

 
3.2.13  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 
โรงเรียนบ้านบฮุม 
 
 

นายธนภณ  ค ายิ่งเดชาภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียน ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม  

ได้รับเกียรติบัตร และเงนิ
รางวัล ๑,๐๐๐ บาท               
และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค (ถ้ามี)  

 
3.2.14  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 

โรงเรียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 
โรงเรียนกกดู่ นางสาวศิริพร  หลักม่วง คร ู ชนะเลิศ  

ระดับดีเยี่ยม 
ได้รับเกียรติบัตร และเงนิ
รางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ
เป็นตัวแทนเขตพืน้ที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค (ถ้ามี) 

โรงเรียนบ้านห้วยหินซา-               
น้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 

นางสาวณิชชา บุตรดีสุวรรณ คร ู รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านอุมุง นางธนธรณ์  เวชกุลธ ารง คร ู รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านห้วยหินซา-               
น้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 

นางสาวฐัฏฏาภรณ์ กฤติวาณิชย์ คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านปากปัด นายธนิสร  อินตะนัย คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านห้วยพอด นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์ คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นางสาวรัตน์สุดา  พรมสุปัด คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นางสาวปรารถนา บุตรโยจันโท คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นายสมเกียรติ  บุตรโยจันโท คร ู ระดบัดีมาก เกียรติบัตร 

 
3.2.๑๕ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนสุจริต (ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
สพป. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต ๑ 

นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง 
 

ศึกษานิเทศก์ ชนะเลิศ   
ระดับดีเยี่ยม  

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ
เป็นตัวแทนของ               



   ๑๖ 
 

เขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับภูมิภาค  (ถ้าม)ี 

 

3.2.16 กิจกรรม นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 

โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
วิทยาคาร 

นางศุภานิช  ศรีชมภู คร ู ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม 
 

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล ๑,๐๐๐ บาท และ
เป็นตัวแทนเขตพืน้ที่ เข้า
ร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค 
(ถ้ามี) 

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียง
กลม 

นางสาวกานต์ธีรา บุญง า  คร ู รองชนะเลิศ  ระดับดี
เยี่ยม  

เกียรติบัตร  

 
 3.2.17 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต” 

ระดับประถมศึกษา ประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  
โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 

โรงเรียนบ้านนาดินด า ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                   
๑,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค (ถ้ามี) 

บ้านกลาง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
ชุมชนบ้านนาด้วง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
บ้านคอนสา รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
บ้านกกดู่ ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
บ้านห้วยพอด ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
บ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมา
นุสรณ์ 

ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

บ้านบุฮม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

 3.2.18  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต” 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  
โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 

บ้านนาแขม ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                   
๑,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค (ถ้ามี) 



   ๑๗ 
 

บ้านห้วยพิชัย รองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับดีมาก เกียรติบัตร  
บ้านน้ าแคม รองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับดีมาก เกียรติบัตร  
ชุมชนบ้านปากห้วย ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

  

ในการนี้ สพฐ. ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค ขึ้นในวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีการจัดกิจกรรม จ านวน ๕ กิจกรรม ที่ได้ไปในระดับภูมิภาค ได้แก่ 

๑) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ตัวแทน สพป.เลย เขต ๑ คือ โรงเรียนบ้านกกดู่ 
๒) กิ จ ก ร รม ถ อ ด บ ท เรี ย น  (Best Practice) ส า ห รั บ ค รู  ตั ว แ ท น  ส พ ป .เล ย  เข ต  ๑  คื อ                                     

น.ส.ศิริพร  หลักม่วง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่ 
๓) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทน สพป.เลย เขต ๑ คือ  

นายธนภณ  ค ายิ่งเดชาภัทร ผอ.โรงเรียนบ้านบุฮม 
๔) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

ตัวแทน สพป.เลย เขต ๑ คือ นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ 
๕) กิจกรรมน าเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตัวแทน สพป.เลย เขต ๑ 

นางศุภนิช  ศรีชมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 
 ส่วนอีก ๓ กิจกรรม สิ้นสุดในระดังเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 

๑) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษา  (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่ 
๒) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่) 
๓) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่) 

 

     ส าหรับเกียรติบัตร จะมอบให้ในโอกาสต่อไป 
 

3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  3.3.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ด าเนินการประกาศย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗  ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมจ านวน ๑๒ 
ต าแหน่ง และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง จ านวน ๑ ต าแหน่ง โดยก าหนดให้ผู้มีความประสงค์ยื่น
ค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น  

บัดนี้ ระยะเวลาการยื่นค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบรอ้ยสรุปผลดังนี้ 



   ๑๘ 
 

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๓๔ ราย 
๑) ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน ๒๖  ราย 
๒) ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน ๗ ราย 
๓) ต่างจังหวัด    จ านวน ๑ ราย 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ไม่มีผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย 

ที ่ โรงเรียน จ านวน/ราย 
๑ บ้านห้วยทราย ๔ 
๒ บ้านธาตุวิทยา ๓ 
๓ บ้านน้ าพร ๓ 
๔ บ้านไร่ทาม ๔ 
๕ บ้านบุฮม ๔ 
๖ บ้านอุมุง ๑ 
๗ อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ๕ 
๘ อนุบาลเลย ๒ 
๙ เมืองเลย ๑ 

๑๐ บ้านโพนทอง ๒ 
๑๑ บ้านห้วยหินขาว ๓ 
๑๒ บ้านห้วยนา ๔ 
๑๓ บ้านกกทอง ๒ 
๑๔ ชุมชนบ้านปากห้วย ๑ 
๑๕ บ้านโคกใหญ่ ๔ 
๑๖ บ้านยาง ๕ 
๑๗ บ้านเมี่ยง ๕ 
๑๘ บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ๔ 
๑๙ บ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ๔ 
๒๐ บ้านนาซ่าว ๒ 
๒๑ บ้านสงเปือย ๓ 
๒๒ บ้านภูสวรรค์ ๒ 
๒๓ บ้านนาป่าหนาด ๑ 
๒๔ บ้านตาดซ้อ ๑ 
๒๕ บ้านห้วยพอด ๑ 
๒๖ บ้านปางคอม ๒ 
๒๗ บ้านคอนสา ๒ 
๒๘ บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ๑ 



   ๑๙ 
 

๒๙ บ้านห้วยพิชัย ๒ 
๓๐ บ้านกอไผ่โทน ๑ 
๓๑ บ้านปากยาง ๑ 
๓๒ บ้านกลาง ๑ 
๓๓ บ้านนาโม ้ ๑ 
๓๔ บ้านห้วยโตก ๑ 
๓๕ บ้านก าพ้ี ๑ 

                               
  3.3.2  การบรรจแุละแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้รายงานข้อมูลต าแหน่งว่าง
ศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑๒  ต าแหน่ง เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๕  

 

  บัดนี้  การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์             
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และโดยความเห็นชอบและอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้มาด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จ านวน ๕ ราย และคงเหลือ
ต าแหน่งว่าง  ๗  ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/สังกัด 
๑ นางสาวฐิติชญาณ์  วงศ์ท้ังน้อย ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย/สพม.เลย หนองบัวล าภู 
๒ นายพิษณุวัชร์  สวัสดี ร.ร.บ้านนาซ่าว/สพป.เลย เขต ๑ 
๓ นางกรรณิการ์  ธนะสูตร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๖(ชุมชนบา้นธาตุ) 
๔ นางปาริฉัตร  ผูกจิตร ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย 
๕ นางรุ่งทิพย์  ชาวกระลึม ร.ร.บ้านท่าลี่ 

  

 3.3.3  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นคา่จ้าง

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้ 

ที ่ รายการ จัดสรร ส่งคืน คงเหลือ 
๑ ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ๑๗ ๒ ๑๕ 
๒ บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ๓ ๑ ๒ 
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๓ ธุรการโรงเรียน อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๑ ๗ ๔๔ 
๔ ธุรการโรงเรียน อัตรา ๙,๐๐๐ ๗๒ ๒๒ ๕๐ 
๕ นักการภารโรง ๖๒ ๙ ๕๓ 

ขณะนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้กลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลูกจ้างชั่วคราวรายที่จ้างอยู่เดิมทุกต าแหน่งด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

ที ่ ต าแหน่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ประธานกรรมการ 

๒ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน ๑ คน 

กรรมการ 

๓ ข้าราชการครูในสถานศึกษา  จ านวน ๑ คน กรรมการและเลขานุการ 

๒)  ด าเนินการจัดส่งรายชื่อตามข้อ ๑ เพ่ือรับการแต่งตั้งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕          
เป็นอย่างช้า  

๓)  ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายที่จ้างอยู่เดิมและรายงาน
ผลการประเมินต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตาม
แบบที่ก าหนด โดยปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๔)  หากผู้ปฏิบัติงานให้ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ให้ด าเนินบันทึกแจ้งความประสงค์ต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕  ทั้งนี้ ให้มีผลการลาออกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๕)  หากผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับการความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แล้ว ท า
สัญญาจ้างตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

๖)  การเกลี่ยอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 3.3.4 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑๖ ราย เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  ดังนี้ 
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๑) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน  ๖  ราย 
๒) กลุ่มสาขาวิชาพลศึกษา  จ านวน   ๒  ราย 
๓)กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์   จ านวน   ๑  ราย 
๔) กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน   ๗  ราย 

  3.3.5 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  

ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้รับการจัดสรรอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 
๓๒ จ านวน ๑ อัตรา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ นั้น 

บัดนี้ การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล(โครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒) 
ด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ราย
นางสาวสโรชา  อาจสมบาล  มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ แล้วเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  
๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
  3.3.6  การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 เพิ่มเติม  

ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 เพิ่มเตมิ โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังนี้ 

1) จัดสรรคืนให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 250 คนขึ้นไป หรือสถานศึกษาในพ้ืนที่
พิเศษ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. พ.ศ. 2557-2561  จ านวน 20 อัตรา โดยตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ต าแหน่ง

เลขที่ 
ต าแหน่งที่ได้รับจัดสรร/                  
ก าหนดต าแหน่งใหม่ 

1 ครู ร.ร.บ้านปากหมาก 2443 ครู ร.ร.อนุบาลเลย 

2 ครู ร.ร.บ้านหนองดอกบัว 4537 ครู ร.ร.บ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” 

3 ครู ร.ร.บ้านหัวฝาย  98 ครู ร.ร.บ้านคกมาด 

4 ครู ร.ร.บ้านปากหมาก 283 ครูผู้ช่วย ร.ร.เมืองเลย 

5 ครู ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 
59 

861  ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปากเนียม 

6 ครู ร.ร.บ้านผาพอด 1169 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคกงิ้ว 

7 ครู ร.ร.บ้านห้วยพอด  891 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคกเลา 

8 ครู ร.ร.บ้านโพน 961 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคกไผ่ 

9 ครู ร.ร.บ้านท่าข้ามโพนสว่าง 92 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านนากระเซ็ง 
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10 ครู ร.ร.บ้านท่าบม  1094 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านท่าดีหมี 

11 ครู ร.ร.บ้านห้วยกระทิง 2009 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองปกติ 

12 ครู ร.ร.บ้านนาเบน 1098 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหาดคัมภีร์ 

13 ครู ร.ร.บ้านนาป่าหนาด 1107 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 

14 ครู ร.ร.บ้านปากยาง 2094 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองผือ 

15 ครู ร.ร.บ้านผาแบ่น     936 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านน้ ามี 

16 ครู ร.ร.บ้านตาดซ้อ    1084 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ 

17 ครู ร.ร.บ้านคกเลา      893 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหาดเบี้ย 

18 ครู ร.ร.บ้านตาดซ้อ  1080 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านผาแบ่น 

19 ครู ร.ร.บ้านผาแบ่น 928 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านบุฮม 

20 ครู ร.ร.บ้านแสนส าราญ   1312 ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองบง 

 
2) จัดสรรคืนให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปที่เป็นไปตามเงื่อนไข 

คปร. พ.ศ.2562-2565  จ านวน 2 อัตรา โดยตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งครู จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาโป่ง จ านวน 1 
อัตรา และโรงเรียนบ้านโป่ง จ านวน 1 อัตรา  

3) ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ต าแหน่งครู จ านวน 1 อัตรา จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ เพ่ือรองรับ
การบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32  

4) ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565 ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ว23 (เกณฑ์อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ซึ่งได้
ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังเรียบร้อยแล้ว และได้น าข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้โรงเรียนได้น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 

5) สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการมาให้ สพป.เลย เขต 1 เพิ่ม
จ านวน 8 อัตรา ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจะได้ด าเนินการจัดสรรอัตราดังกล่าวให้โรงเรียนต่อไป 

 

  3.3.7  บัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครู ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2565   ในรอบ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2565) 
          สพป.เลย เขต 1 ได้จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครู ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 
2565และให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินการตามแบบที่ก าหนดให้ ส่งสพป.เลย เขต 1 ภายในวันที่ 2   
กันยายน 2565  
               ทั้งนี้ สพป.เลย เขต 1 ได้จัดส่งรายละเอียดในระบบ AMSS  เลย เขต 1 เรียบร้อยแล้ว              
กรณีข้าราชการครูในสังกัดรายใดที่มีค าสั่งให้มีและได้รับวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นให้ใช้ค าสั่งแก้ไขล่าสุดใช้วิทยฐานะและ
เงินปัจจุบันมาใช้นับได้เลย 
  

3.4  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  กองทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1  

              ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุน 
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และช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1 เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ให้
เหมาะกับสภาวการณ์และความจ าเป็นของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยเริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และได้ร่วมระดมทุนจากกิจกรรม จ านวน 
3 กิจกรรม ดังนี้ 
 
        (1) กิจกรรม “เหรียญที่เหลือเพ่ือน้องเลย 1”    

    (2) กิจกรรม “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” 
(3) การจ าหน่ายเสื้อกองทุนฯ 

 

ซึ่งสามารถระดมทุนทั้งสิ้น จ านวน  875,716.43 บาท  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 ได้น าเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือนักเรียน ไปด าเนินการช่วยเหลือกนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีต่าง ๆ 
ตามข้อก าหนดกองทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ.2564  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  ถึงเดือนกรกฎาคม  2565  ตามรายละเอียด ดังนี้
   
 

ที ่
รายการจ่ายเงินกองทุนฯช่วยเหลือนักเรียน

ที่ได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน
(ราย) 

จ านวนเงิน(บาท)  
หมายเหตุ 

1 นักเรียนประสบอัคคีภัยไหม้บ้าน   3 8,000  
2. นักเรียนที่ประสบอุทกภัย   1 2,000  
3. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ (บาดเจ็บสาหัส) 1 5,000  
4. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ๓ 1๕,000  
5. นักเรียนประสบวาตภัย 1 2,000  
6. นักเรียนที่ได้รับเชื้อโควิด – 19   ๕๑๐ ๕๕,๒๒๐  
  รวมจ่าย ๕๑๙ ๕๘๔,๐๐๐  
 ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ  ๒๓๒,๔๘๗’๖๗  
 
และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1 ครั้งที่ 
๒/2565 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2565  มีมติในการด าเนินงานจัดท าบุญผ้าป่าการศึกษา  กองทุนส่งเสริม
สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1  ดังนี้ 
 

 ๑)  ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมประชาสัมพันธ์ในการระดมเงินกองทุนฯ 
 ๒)  ก าหนดให้การระดมทุนเงินกองทุนเหลือเพียง ๑ กิจกรรม คือ “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” 
 ๓)  ก าหนดวันทอดผ้าป่าการศึกษาฯ ในวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.เลย เขต ๑ โดยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกท่านทุกโรงเรียนน า “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” มารวมทอดผ้าป่าฯ ในวันดังกล่าว และกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จะแจ้งรายละเอียดก าหนดการและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบต่อไป   
 ๔)  ก าหนดจัดตั้งโรงทานโฮมใจ  เพ่ือบริการแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยให้แต่ละอ าเภอน าอาหาร
มาร่วมงาน จ านวน ๑ รายการ   
   อ าเภอท่าลี่  อาหาร  ส้มต า-น้ าผัก และผัดหมี่ 
   อ าเภอปากชม     อาหาร ขนมจีน-น้ ายา 
   อ าเภอเมืองเลย  อาหารข้าวเหนียว-หมูทอด 
   อ าเภอเชียงคาน  อาหารลาบหมู 
   อ าเภอนาด้วง  อาหาร....................................     



   ๒๔ 
 
 

๕)  ให้กลุ่มต่าง ๆใน สพป.เลย เขต ๑ จัดตั้งโรงทานโฮมใจของแต่ละกลุ่ม เพ่ือบริการแก่แขกผู้มีเกียรติที่มี
ร่วมงาน จ านวน ๑ รายการ  

 

 ๖)  มอบให้กลุ่มอ านวยการจัดเตรียมเครื่องดื่มกาแฟ  โอวัลติน และน้ าดื่มเพ่ือบริการแก่แขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน  
 3.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รางวัล / เกียรติบัตร ต้นแบบ/ชื่อผู้รับรางวัล/เกียรติบตัร 

9) สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ.ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนา
ตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 
– 4 มิถุนายน 2565 หน่ วยพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

 โรงเรียนเมืองเลย 

10) เกียรติบัตร คณะวิทยากรและคณะท างาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะ
ที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 หน่วย
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

1. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ 
ผอ.สพป.ลย.1 

2. นายเดช  ปาจรียานนท์ 
ผอ.โรงเรียนเมืองเลย 

3. นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

11) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปี
การศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ ยม 
ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนเมืองเลย 

12) โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ครั้ งที่  10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นายวีระเดช  มณีนพ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย 

13) เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 

นางปรียารัศม์  เดชโฆษิตพิทักษ์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย 
 

14) เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ 

นางหทัยชนก  กัลป์ชัย 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

25) เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสาววรรณภา  อุ่นผาง 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

16) เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ

นางสาวสงกรานต์  อนุสุเรนทร์ 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 



   ๒๕ 
 

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
17) เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 

ประจ าปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นายราชวัตร  สายา 
ครู โรงเรียนเมืองเลย 

3.6   กลุ่มอ านวยการ 
การถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน แจ้งว่า ด้วยปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์
วรวิหาร พระอารามหลวง ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่            
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น.  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยรวบรวมเงินปัจจัยส่งที่กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย            
ชื่อบัญชี “เงินบริจาค สพป.ลย.๑” เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๘๙๓๑๑-๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือ
รวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป 

 
3.7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

3.7.1  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565  โดยมีหนังสือแจ้งจัดสรร

และแจ้งอนุมัติเงินงวดแต่ละรายการไปแล้ว นั้น 
เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาไตรมาสที่ 4  ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายในการบริหารงบประมาณ

ปี 2565  จึงขอแจ้งให้เร่งบริหารงบประมาณ  ให้แล้วเสร็จทันตามที่หนังสือแจ้งโอนเงินงวดก าหนด  มิให้
งบประมาณตกหล่นเสียหายแก่ทางราชการได้ 

ทั้งนี้  ขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
 
3.7.2  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564  ที่ได้รับอนุมัติให้

ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 
ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ม.43  วรรคแรก  การขอเบิกเงินจากคลัง  ตาม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ให้กระท าได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น  กรณีไม่สามารถเบิก
เงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้   เฉพาะกรณีท่ีได้กอหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  และได้มีการกันเงินไว้ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป 

สพฐ. แจ้งว่าจากการตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 ในระบบ GFMIS  
ของหน่วยงานในสังกัด   มียอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่เบิกจ่ายมีวงเงิน 1,664.69 ล้านบาทตามกฎหมายให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565  และปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่มีแนวทางใน
การอนุมัติในการขยายระยะเวลาเวลาการเบิกจ่ายเงินงบปี 2564   ซึ่งอาจส่งผลให้กรณีรายการที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่  30  กันยายน  2565  อาจถูกพับไปตามกฎหมาย 



   ๒๖ 
 

ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องก ากับดูแล   และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 กันยายน  2565 

 
 
 
3.7.3 การปรับปรุงคู่มือด าเนินการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืน 
ด้วย สพฐ. ให้มีหนังสือแจ้งเวียนคู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืน  เพ่ือให้โรงเรียนใน

สังกัดถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น 
สพฐ. ได้ปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืน  โดยยกเลิกคู่มือฉบับเดิมและให้ใช้

คูม่ือฉบับนี้แทนเพ่ือให้ถือปฏิบัติตามเอกสารคู่มือดังกล่าวโดย Down load ได้จาก https://www.finance-
obec.net 
 

3.8  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

3.9  กลุ่มนโยบายและแผน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.10  ตรวจสอบภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.11  กฎหมายและคดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องอ่ืน ๆ   
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


