
รายงานการประชุม 
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 

สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
ครั้งที่ 4/๒๕6๕ 

วันที ่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  

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

ผู้มาประชุม  
1. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
2. นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1      
3. นายนพดล  ศรีขัดเค้า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1      
4. นายวรรณท ี ศรโีนนยาง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
5. นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ชูฤทธิ์ รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางจิรภา  ฟองชัย   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางประณยา   บุญลือ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
9. นางเตือนใจ  ยลวิลาศ รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางสาวจานุรักษ์  กมลรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
11. นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ รักษาการ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
12. นางนิราพร  โสดาวิชิต รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
13. นายนราพงศ ์ อาษารินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
14. น.ส.จิรภิญญา  ศรีเพียแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
15. นางพรนิภา จ าปานิล  ศึกษานิเทศก์ 
16. นางสาวพิมพ์พิชชา  จิตรจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ 
17. นางวารุณี  ทีนา  ศึกษานิเทศก์ 
18. นายสุวิจักขณ์  ชัยมงคล ศึกษานิเทศก์ 
19. น.ส.ณชัญานันท ์ มังคละโยธนิ ศึกษานิเทศก์ 
20. นางสมัย  ปริบาล  ศึกษานิเทศก์ 
21. นางรุ่งทิพย์  ชาวกระลืม ศึกษานเิทศก์ 
22. นางปาริฉัตร  ผูกจิตร  ศึกษานิเทศก์ 
23. นางกรรณิการ์  ธนะสูตร ศึกษานิเทศก์ 
24. น.ส.ฐิติชญาณ์  วงศ์ท้ังน้อย ศึกษานิเทศก์ 
25. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี  ศึกษานิเทศก์ 
26. นางนิภาพร  นามวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกทอง 
27. นายอ านาจ ภาระด ี  ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้ยกระทิง 
28. นายสุดท้าย  ไชยวัน  ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย 
29. นายเดช  ปาจรียานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเลย 
30. นางอภิญญา ศรีนิล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 
31. นายเจษฎา  บุตรดีไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสเีสียด 
32. นางสุปราณี  ป้องศิริ  ครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 
33. นางนวมนตร์  ไชยสุทธิ์ ครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว 
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34. น.ส.พรบุญญา  อัญชุลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าคิว 
35. น.ส.พิมลค า  สุริยวรรณ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 
36. นายสุนทร   วัฒนราช  ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ ่
37. นายชัชพงศ์  สายนวล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเลย 
38. นายพัชวิชญ์  โฮงยากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง 
39. นางสาวพนาลี  ษรจันทร์ศร ี ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 
40. นายเล็ก  กันทะวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย 
41. นางอรรถพร  บุญมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก 
42. นายมนัสโชค  นาราศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 
43. นายเกรียงศักดิ ์โสมนาวัตร์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลง่ควาย 
44. นางนิรชา  พรหมด ารง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม 
45. นายเชษฐา  แสงรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา 
46. นายโยธนิ  จนัทร์สว่าง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
47. นายถนอม  กุลจนีย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 
48. นายนิรุจน์  พักกระโทก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าภ ู
49. น.ส.อรุณี  ราชพัฒน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโคก 
50. นางรัชฎาพร  ค าอ่าง  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก 
51. นายโกวิทย์  พรหมหาราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 
52. นางโสภาพร  เสนีย์โสตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดินด า 
53. นายสุปชัย  วิริยะศรีสุวฒันา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 
54. นายทศพล  จันโทวาท  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
55. นายสุชาต ิ ค าบุยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 
56. นายธงชัย  เหง้าวิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผ า 
57. นางกรรณิกา  มุ่งต่อม  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา 
58. นายสุเกียรติ  สุจิมงคล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสูบ 
59. นายณรงค์ศักดิ์  พิมพ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 
60. นายไพฑูรย์  จันทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน 
61. นายประสิทธิ์ ศรียากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 
62. น.ส.วิชชุดา  พ้ันสุข  ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าพ้ี 
63. นายสวัสดิ ์ ชานุชิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ 
64. นายถาวร  ค าพีระ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย 
65. นายปรัชญ์  ทองวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่ง 
66. นายกิติศักดิ์ เสนานุช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแขม 
67. นายพิรพัฒน์  ธนะสูตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว 
68. นายวิฑูรย์  สรุะอุดร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค ์
69. นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร์ ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าสวยภักด ี
70. นายพันธุ์เทพ  ใจค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด 
71. นายกริชพรหม  ประสาน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 
72. นางมัตติกา  กนกหงส์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี 
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73. น.ส.ปนัทนันท์ จันทะวัน (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดอกค า 
74. นายอนุสรณ ์ ศรีรักษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก 
75. นางศิริลักษณ ์ สุระอุดร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 
76. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ  มุ่งต่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด 
77. นายธนภณ  ค ายิ่งเดชาภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" 
78. นายพัทรวชิญ์  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น 
79. นายสฤษติ์  กุลภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้ 
80. นายไกรยุทธ  พ้ัวสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นอุมุง 
81. นายภัทรนันท์  อิงภู  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุฮม 
82. นายสุระศักดิ์  ศิริมาตร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคกเลา 
83. นายสุรชาติ จันปัดถา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18 
84. นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพร 
85. นายเสวียน ประทุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคกง้ิว 
86. น.ส.หฤทัย  วางอภัย  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง 
87. นายอุทัย  คิดเข่ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี 
88. นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  
89. น.ส.กนิษฐกานต์ วงศ์วัฒนาวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสสีลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 
90. พลต ารวจสมัครนิยม  ศรีสถาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง 
91. นายณภัทร  แก้วแจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย 
92. นางสาวกรชนก  ศรพรหม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 
93. นายณฐกร  ผวิพันธมิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธาตวุทิยา 
94. นางสาวรุจิรดา พรหมโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 
95. นายภิญโญ ทองอิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด 
96. นางเธียรรัตน์  ศรีร ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาพอด 
97. นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 
98. นางชณัญญา  แก้วแจ่ม  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 
99. ส.ต.อ.สิทธิพงษ์  สายจนัทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาดซอ้ 
100.  นายสุนทร  ราชโยธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าบม 
101.  นายนพดล  เครือปละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเบน 
102.  นายทองใบ  แก้วกัลยา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 
103.  นายอโศก  ใจทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพน 
104.  นายสัญจอห์ณ ราชม ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม ่
105.  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าว 
106.  นายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดบี้านห้วยสีดา 
107.  นางนชัทชา  บาตะศรี (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 
108.  น.ส.สุพัตรา  แพงมา  ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปกต ิ
109.  นางสาวปิยนชุ  ทองสมบัติ ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าม ี
110.  นายภาณุพันธุ์  จนัทรา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยง 
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111.  นางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 
   112.  นายสุรศักดิ์  กาษี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ 

113.  นายอดิพงษ์  เพ็งพันธ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
114.  นางสมหมาย  อาคะนัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 
115. นายนพรัตน์  ศรีจ านงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 
116. นายนาวิน  จ าปาวฒั ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่ 

 117.  นางดุจฤดี  อ้วนค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่าง 
 118.  นายวินยั  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้ 
 119.  นายอัครา  สีพูแพน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิง 
 120.  นายอนุชาติ  อาคะนัย (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขาม 
 121.  นายตระกูล ธัญญารักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าลี ่
 122.  นายธิตวิัฒน์ สุวรรณศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้าย 
 123.  นางเยาวเรศ  ศรีราค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าแคม 
 124.  น.ส.สุดธิดา  ดวงศร ี ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากยาง 

125.  น.ส.พรรณจิตต์ เขียนศรอ่ีอน (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 
 126.  นางสาวชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 

127.  นายพงษ์ยุทธ ธุระเเพง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ 
128.  นายสงกรานต์ ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 
129.  นายนวพัฒน์  ชัชวาลย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคกไผ่ 
130.  นางสุพรรณ ี กุลภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสงาว 
131.  น.ส.นิตยา  นันทะยา  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม 
132.  นายเสน่ห์  เลไทย  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากปัด 
133.  นายจิตกร  อัศวพลกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 
134.  นางค าปักษ์  บุญชิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนิขาว 
135.  นายสมชาย ระติเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดคมัภีร์ 
136.  นางจินตนา  สร้อยโสม (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 
137.  ว่าทีร่้อยเอกอภิชิต บุญผ่องศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาโม ้
138.  นายสมนึก  ดีสุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 

 139.  น.ส.เจนจริา  อักษรเงิน (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 
 140.  นายถาวร  สืบผาง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 

141.  นายพงศ์ณภัทร บุญโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 
 142.  นางพิมพา  ผิวพันธมิตร (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 

143.  นางนภิาพรรณ  ออมิตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคอม 
144. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง 
145.  นางวิไล  ธุระแพง  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา 
146.  นายดาวเด่น  เหลาผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 
147.  นายดิลก  ค าน้อย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังผา 
148.  ด.ต.หญิงประกายพร ชัยจันทร์  ครูใหญ่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า  
149.  พ.ต.ต.จอม  พรมลา  ครูใหญ่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 
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150.  พ.ต.ต.อาทิตย์  บุญเพท ครูใหญ่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล 
151.  ด.ต.หญิงกิตติกา  ศรีโบราณ   ครูใหญ่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายธันยพงศ์  งอยปัดพันธ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นายชุติพนธ์  พรประทุม นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
3. นายทรงยุทธ กาญจนโกมล ครู รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมโนบุเรศบ ารุงการ 
4. นายสมพร  กตะศิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบง 
5. นายปุญญพัฒน์  วงษ์ป้อง (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ ากระโทม 
6. นางชญาภา  มูลถวิลย์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุจิน  มีชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  
3. น.ส.มณีรัตน์  สร้อยจันดา เจ้าพนักงานธุรการ   
4. น.ส.วรกัรญา  ไชยวงษ ์ เจ้าพนักงานธุรการ   
5. นายเสด็จ ศรีบรุินทร์  เจ้าพนักงานธุรการ   
6. นายบรรจงศักดิ ์ทองไชยะ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

พิธีการก่อนประชุม 
 

1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) สาขาเลย บรจิาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จ านวน 23 เครื่อง  
1) บ้านนาแขม จ านวน 2 เครื่อง 
2) บ้านห้วยพอด  จ านวน 2 เครื่อง 
3) บ้านคกเลา จ านวน 2 เครื่อง 
4) บ้านห้วยนา จ านวน 2 เครื่อง 
5) บ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ จ านวน 2 เครื่อง 
6) บ้านนากระเซ็ง จ านวน 2 เครื่อง 
7) บ้านท่าดีหมี จ านวน 1 เครื่อง 
8) บ้านแก้วเมธี จ านวน 2 เครื่อง 
9) บ้านวังยาว จ านวน 2 เครือ่ง 
10) บ้านภูสวรรค์ จ านวน 2 เครื่อง 
11) บ้านวังขาม จ านวน 2 เครื่อง 
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2. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐  วิชาคณิตศาสตร์ 

1) เด็กชายธนบดินทร์  เปี่ยมปริยะฉัตร นักเรยีนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” 
3) เด็กชายศวกร  คงปิ๋น   นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” 

 

3. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ 

1) เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย 
3) เด็กหญิงธนภัทร  ธรรมประภาส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย 

 

4. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ด้านคณิตศาสตร์ 

1) เด็กชายธนเดช  กัลป์ชัย  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กชายภูริช  เกศเกื้อวิริยะนนท์ นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 

 

5. มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ด้านภาษาไทย 

1) เด็กชายธนเดช  กัลป์ชัย  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงธัชมาภรณ์  ถุงเกษแก้ว นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ 

 

6. การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี ๒๕๖๕  ดังนี้รายวิชาคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  เด็กชายภูริช  เกศเกื้อวิริยะนนท์  นักเรียนชั้น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
 

รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  เด็กหญิงปวิชญา  ทองบุรี   นักเรียนชั้น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
 

รางวัลชมเชยระดับจังหวัด 
1) เด็กหญิงวิภาดา  มูลเมือง  นักเรียนชั้น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง  นักเรียนชั้น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 
3) เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ นักเรียนชั้น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 
4) เด็กชาญปภังกร  เมืองมุลคุณ  นักเรียนชั้น ป.๖/๖ โรงเรียนเมืองเลย 

 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

  เด็กหญิงปวิชญา  ทองบุรี   นักเรียนชั้น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
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รางวัลชมเชยระดับจังหวัด 
1) เด็กชายภูริช  เกศเกื้อวิริยะนนท์ นักเรียนชั้น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
2) เด็กหญิงวิภาดา  มูลเมือง  นักเรียนชั้น ป.๓/๓ โรงเรียนเมืองเลย 
3) เด็กชาญพัชร์พล  สองเมือง  นักเรียนชั้น ป.๔/๖ โรงเรียนเมืองเลย 
4) เด็กชาญพิสิษฐ์  ดาวงษา  นักเรียนชั้น ป.๔/๘ โรงเรียนเมืองเลย 
5) เด็กชาญพีระบูรณ์  แสงสว่าง  นักเรียนชั้น ป.๕/๕ โรงเรียนเมืองเลย 
6) เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง  นักเรียนชั้น ป.๖/๔ โรงเรียนเมืองเลย 

๗. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาเนื่อง                     
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๕  ประเภททีม   
  รางวัลที่ ๑  เด็กหญิงมุฑิตา  จันโอวาท  นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
  รางวัลที่ ๑  เด็กชายนพฑพงศ์  ไตรรัตนพงศ์ นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย 
 

 ๘. มอบเกียรติบัตร  ตามประกาศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) การน าเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่   
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   ดังนี้           
 

9.  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 

๑. โรงเรียนบ้านกกดู่ ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 
๑,๐๐๐ บาท เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค  

๒.โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ ๕๙ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  

๓.โรงเรียนเมืองเลย รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม  เกียรติบัตร  
๔.โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๕.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๖.โรงเรียนบ้านวังยาว ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๗.โรงเรียนบ้านนาแขม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๘.โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน                    
“ปทุมมาสงเคราะห์” 

ระดับดีมาก เกียรติบัตร  

๙.โรงเรียนบ้านท่าลี่ ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๑๐.โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๑๑.โรงเรียนบ้านปากยาง ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๑๒.โรงเรียนบ้านน้ ามี ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

 
 



  ๘ 

 

10.  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 

โรงเรียนบ้านบุฮม 
 
 

นายธนภณ  ค ายิ่งเดชาภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียน ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม  

ได้รับเกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท               
และเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค (ถ้ามี)  

 
11.  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับครู 

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

ระดับดีเยี่ยม 
ได้รับเกียรติบัตร และ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
และเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่                   
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค (ถ้ามี) 

๒.โรงเรียนบ้านห้วยหินซา-               
น้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 

นางสาวณิชชา บุตรดี
สุวรรณ 

คร ู รองชนะเลิศอันดับ 
๑ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

๓.โรงเรียนบ้านอุมุง นางธนธรณ์  เวชกุลธ ารง คร ู รองชนะเลิศอันดับ 
๒ 
ระดับดีเยี่ยม 

เกียรติบัตร 

๔.โรงเรียนบ้านห้วยหินซา-               
น้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ 

นางสาวฐัฏฏาภรณ์ กฤติ
วาณิชย์ 

คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

๕.โรงเรียนบ้านปากปัด นายธนิสร  อินตะนัย คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๖.โรงเรียนบ้านห้วยพอด นางผกากรอง  แก้วพิลารมย์ คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๗.โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นางสาวรัตน์สุดา  พรมสุปัด คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๘.โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นางสาวปรารถนา บุตรโย

จันโท 
คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

๙.โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย นายสมเกียรติ  บุตรโยจันโท คร ู ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

12.  กิจกรรม นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัล หมายเหตุ 

๑.โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
วิทยาคาร 

นางศุภานิช  ศรีชมภู คร ู ชนะเลิศ  
ระดับดีเยี่ยม 
 

ได้รับเกียรติบัตร พร้อม
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
และเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค (ถ้ามี) 

๒.โรงเรียนชุมชนบ้าน
เชียงกลม 

นางสาวกานต์ธีรา บุญง า  คร ู รองชนะเลิศ  ระดับ
ดีเยี่ยม  

เกียรติบัตร  

 



  ๙ 

 

          13.  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต”ระดับประถมศึกษา 
ประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  

โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 
๑.โรงเรียนบ้านนาดินด า ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                   

๑,๐๐๐ บาท (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่) 
๒.บ้านกลาง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
๓.ชุมชนบ้านนาด้วง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร  
๔.บ้านคอนสา รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๕.บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ ระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร 
๖.บ้านกกดู่ ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๗.บ้านห้วยพอด ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๘.บ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ ระดับดีมาก เกียรติบัตร 
๙.บ้านบุฮม ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

14.  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต”ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประเภททีม นักเรียน ๕ คน ครู ๒ คน  

โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 
๑.บ้านนาแขม ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                   

๑,๐๐๐ บาท (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่) 
๒.บ้านห้วยพิชัย รองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับดีมาก เกียรติบัตร  
๓.บ้านน้ าแคม รองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับดีมาก เกียรติบัตร  
๔.ชุมชนบ้านปากห้วย ระดับดีมาก เกียรติบัตร 

15.  กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
โรงเรียน รางวัล หมายเหตุ 

๕.โรงเรียนบ้านนาดินด า ชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล                   
๑,๐๐๐ บาท (สิ้นสุดระดับเขตพ้ืนที่) 

๖.โรงเรียนบ้านน้ าแคม รองขนะเลิศ  ระดับดีมาก  
16.  เกียรติบัตร ระดับภูมิภาค 
โรงเรียน กิจกรรม รางวัล 

๑. โรงเรียนบ้านกกดู่ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับคุณภาพ  ระดับดีมาก 
๒.นายธนภณ ค ายิ่งเดชาภัทร 
ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตร
วิทยา” 

กิจกรรมถอดบทเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

๓.นางสาวศิริพร  หลักม่วง 
ครู โรงเรียนบ้านกกดู่ 

กิจกรรม ถอดบทเรียน ครู 
 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

๔. นางศุภานิช  ศรีชมภ ู
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยา
คาร 
 

กิจกรรม  นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

 



  ๑๐ 

 

17.  มอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อันดับที่ โรงเรียน คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

1 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 99.22 AA ผ่าน 
2 บ้านนาแขม 99.12 AA ผ่าน 
3 บ้านตาดซ้อ 98.48 AA ผ่าน 
4 บ้านกกดู่ 98.29 AA ผ่าน 
5 บ้านนาดินด า 98.25 AA ผ่าน 
6 บ้านโป่ง 97.82 AA ผ่าน 
7 บ้านนาป่าหนาด 97.74 AA ผ่าน 
8 บ้านโคกใหญ่ 97.63 AA ผ่าน 
9 บ้านห้วยนา 96.99 AA ผ่าน 

10 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 96.84 AA ผ่าน 
11 บ้านอุมุง 96.54 AA ผ่าน 
12 ชุมชนบ้านนาบอน 96.49 AA ผ่าน 
13 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 96.13 AA ผ่าน 
14 บ้านห้วยตาด 96.12 AA ผ่าน 
15 บ้านนาโคก 95.81 AA ผ่าน 
16 บ้านขอนแก่น 95.78 AA ผ่าน 
17 บ้านนากระเซ็ง 95.76 AA ผ่าน 
18 บ้านก้างปลา 95.42 AA ผ่าน 
19 บ้านสงาว 95.38 AA ผ่าน 
20 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 95.27 AA ผ่าน 
21 บ้านนาดอกค า 95.27 AA ผ่าน 
22 บ้านภูสวรรค์ 95.22 AA ผ่าน 

18.  มอบเกียรติบัตรผลการกวดผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center มีผลงานระดับ ดีเยี่ยม 

 

     -  นางสาววรยา  อองภา  ครู โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 
 

 19.  การประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
    โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ   

ได้จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  จ านวน ๓๕ ประเทศ ผลงานส่งเข้าประกวดจ านวน ๓๔,๕๐๔ ชิ้น          
ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ผลงานของเด็กหญิงวรัญญา วรรณภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนร่มเกล้า



  ๑๑ 

 

บ้านชมเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จึงได้จัดท าเกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่
นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

1) เด็กหญิงวรัญญา วรรณภา นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าวบ้านชมเจริญ ได้รับรางวัล 
เหรียญทองการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๕๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   

2) นายศิวนัส พิมสะเกษ ครูผู้ฝึกสอน 
 

 20.  เกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน   ๘   โรงเรียน ดังนี้  
                    (๑)  สถานศึกษาขนาดใหญ่  
         รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่   

(๑) โรงเรียนอนุบาลเลย 
(๒) โรงเรียนเมืองเลย 
(3) โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  
 

    (๒) สถานศึกษาขนาดกลาง   
        รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่   

(๑) โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 
(๒) โรงเรียนบ้านนาดินด า 

        รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก ่ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 

    (3) สถานศึกษาขนาดเล็ก   
        รางวัลระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 
        รางวัลระดับดีเด่น  ได้แก ่ โรงเรียนบ้านอุมุง 
 

 21.  เกียรติบัตรการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเพื่อรับรางวับครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  

1) ระดับปฐมวัย          
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางศิราวัลย์  ชานุชิต  โรงเรียนอนุบาลเลย 

2) ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร  โรงเรียนอนุบาลเลย 

3) ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖   
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางสาววิไลวรรณ  รักใส   โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 

4) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓   
  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางรัตนา  อ่ านาเพียง โรงเรียนบ้านน้ าพร 
 



  ๑๒ 

 

 22. เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
                     โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๑ โรงเรียน คือ  
                                โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”                                           
                      โรงเรียนขนาดกลาง  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านเพียซ าพุวิทยา  
                        ๒)  โรงเรยีนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙ 
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านน้ าพร 
                        ๔)  โรงเรยีนชุมชนบ้านปากห้วย 
                        ๕)  โรงเรยีนบ้านน้ าแคม 
                        ๖)  โรงเรยีนบ้านท่าลี่ 
                        ๗)  โรงเรยีนบ้านน้ าภู 
                        ๘)  โรงเรยีนบ้านนาแขม 
                        ๙)  โรงเรยีนบ้านโป่ง                    
              โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านกลาง 
                        ๒)  โรงเรยีนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านห้วยนา 
                        ๔)  โรงเรยีนบ้านปากยาง 
                   โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับด ี จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ 
                        ๑)  โรงเรยีนบ้านอุมุง 
                        ๒)  โรงเรยีนบ้านวังยาว 
                        ๓)  โรงเรยีนบ้านนากระเซ็ง 
                        ๔)  โรงเรยีนบ้านน้ าคิว 
                        ๕)  โรงเรยีนบ้านห้วยโตก   
 23.  เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันสื่อประกอบการสอนและให้ความรู้ (สื่อประเภทคลิป 
วีดีโอการสอน)  หัวข้อ “สถานศึกษาปลอดภัย  รู้คิด รู้ท า ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ดังนี้ 
 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
   ๑)  นายณกรณ์   จันทะบุตร  ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 
   ๒)  นางประวีณา   มีศิลป์     ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว    
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 
รางวัลชมเชย ได้แก่  
๑) โรงเรียนบ้านกลาง    



  ๑๓ 

 

    ๒)  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวทิยาคาร    
                                ๓)  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 

   ๔)  โรงเรียนบ้านอุมุง 
24.  เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

หัวข้อ “เด็กเลย ๑ รู้คิด รู้ท า ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเพียซ าพุวิทยา    
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (คลิปหลงผิด)  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (คลิปทางเลือก)

 รางวัลชมเชย ได้แก่  
 ๑)  โรงเรียนบ้านนาแขม    

                      2)  โรงเรียนบ้านยาง   
                      3)  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ด าเนินการ
ประชุมและแจ้งที่ประชุม  ดังนี้ 

๑.๑  การบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพ 
1.2  การก ากับติดตามเวลาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
1.3  การประกาศรับเด็กนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 
1.4  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
1.5  การพัฒนา Active Learning 
1.6  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
1.7  การเข้าค่ายพักแรม เดือน ธ.ค. ม.ค. 
1.8  นโยบายการดูแลโรงเรียนในพระราชด าริฯ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
ด ้วยฝ ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มฯ                 

และศึกษาน ิเทศก์ในส ังก ัด ส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ครั ้งที ่ 3 /๒๕๖5              
วันที่  ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1       
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งในระบบ AMSS 
เรียบร้อยแล้ว    

 
 

ที่ประชุม  รับรอง  



  ๑๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑   
นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม  รอง ผอ.สพป.ลย.1  แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

   1)  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   3)  การย้ายผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

นายนพดล  ศรีขัดเค้า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

แจ้งที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
   1)  การประกวด “ห้องเรียนสวย โรงเรียนงาน”  
   2)  การสะสางวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีไม่ใช้หรือช ารุดตามระเบียบในสถานศึกษา 
   3)  การบริหารจัดการงบประมาณ 
  

นายวรรณที  ศรีโนนยาง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
แจ้งที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
   1)  นโยบาย จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    

 
2)  แนวทางการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

   3)  การยกระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา 
   4)  สภาพแวดล้อมความพร้อมการจัดห้องเรียน 
   5)  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 

https://www.nsw2.go.th/web/attachments/article/674/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.doc
https://www.nsw2.go.th/web/attachments/article/674/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.doc


  ๑๕ 

 

3.2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้    

  3.2.1 การส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับ ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่  2            
ปีการศึกษา 2565   
  มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้ประสานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ แล้วจะเริ่มส่งประมาณกลางเดือน 
พฤศจิกายน 2565 

  ปัญหาที่พบ บางโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ได้น าไปใช้ โรงเรียนที่ต้องการใช้ไม่ได้รับจัดสรร ดังนั้น
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จึงได้ท าแบบส ารวจเพ่ิมเติมไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการจัดสรรต่อไป 

 

  การด าเนินงานภายใต้ MOU ระหว่าง สพป.ลย.1 กับวิทยาลัยเทคนิคเลย 

   1) กลุ่ม LINE DLTV.ครูเลย 1 

 
   2) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (E-Manatenance)  
    https://e-maintenance.loei1.go.th/ 

 
 
   3) เป้าหมายสู่ความส าเร็จด้วยยุทธศาสตร์ 4 – 5 – 6  

 
 

3.2.2 งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการจัดการศึกษา 
   1) การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนหลังรอบ 10 มิถุนายน 2565          
ไดจ้นถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30 น. 

https://e-maintenance.loei1.go.th/


  ๑๖ 

 

   2) ระบบบริการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ (BIG DATA) ทางเว็บไซต์bigdata.loei1.go.th 
 

3.2.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   การจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รอบัญชีจัดสรรและแจ้งโอนเงินงบประมาณ จาก สพฐ. 
1) กรณีโรงเรียนที่เช่าใช้สัญญาณกับ บริษัท NT สามารถเก็บหลักฐานใบแจ้งหนี้ไว้ก่อน 

เมื่อได้รับแจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงส่งเบิกตามระเบียบภายหลัง 
  2) กรณีโรงเรียนที่เช่าใช้สัญญาณกับ บริษัทเอกชน ให้ส ารองจ่ายไปก่อน แล้วรวบรวม
ใบเสร็จรับเงิน มาเบิกคืนเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยกเว้นจะท าความตก
ลงขอผ่อนผันกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขไม่หยุดให้บริการ และโรงเรียนยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติ จนกว่า
โรงเรียนจะได้รับโอนเงินงบประมาณ 
 

   3.2.4  การปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ จาก AMSS++ เป็น SMART OFFICE 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมานั้น ขอให้ทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรใน
ระบบบริหารงานบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

   1) เมนู บริหารงานบุคคล -> ระบบบริหารงานบุคคล 
   2) ข้อมูลส่วนบุคคล รูปภาพประจ าตัว 

 



  ๑๗ 

 

 

 
 

 3.2.5 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเลย บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)      
ให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 23 เครื่อง ดังนี้ 

1) บ้านนาแขม จ านวน 2 เครื่อง 
2) บ้านห้วยพอด  จ านวน 2 เครื่อง 
3) บ้านคกเลา จ านวน 2 เครื่อง 
4) บ้านห้วยนา จ านวน 2 เครื่อง 
5) บ้านห้วยหินซาน้ าอ้อมพรหมมานุสรณ์ จ านวน 2 เครื่อง 
6) บ้านนากระเซ็ง จ านวน 2 เครื่อง 
7) บ้านวังยาว จ านวน 2 เครื่อง 
8) บ้านแก้วเมธี จ านวน 2 เครื่อง 
9) บ้านภูสวรรค์ จ านวน 2 เครื่อง 
10 บ้านวังขาม จ านวน 2 เครื่อง 
11)  บ้านท่าดีหมี จ านวน 1 เครื่อง 
 

3.2.6 การพิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๖ จ านวน ๗๗ โรงเรียน  

    

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dlict.loei1.go.th/project/2566/computer-67  หรือ 
 

 

https://dlict.loei1.go.th/project/2566/computer-67


  ๑๘ 

 



  ๑๙ 

 

 
 

 



  ๒๐ 

 

3.3  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางนิราพร  โสดาวิชิต  รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้    
3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูผู้สอนและครูแกน

น าอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad 
                    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ส าหรับครูผู้สอนและครูแกนน าอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad โดยอบรมให้แก่
ครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน) ซึ่งด าเนินการโดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และบริษัท 
เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะดิจิทัล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้อหาผนวกวิธีการ
สอนและเทคโนโลยี (TPACK) และสามารถเป็น Apple Teacher ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล โทร . 08 -
0592-9665 (หนังสือแจ้งสถานศึกษา ที่ ศธ 04136/ว 3567 ลว. 20 ตุลาคม 2565)  
 

3.3.2 เกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” อบรมระบบออนไลน์ 
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่  2 
            ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ 
ออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2  จ านวน 10 หลักสูตร ระหว่างเดือนมีนาคม - 
มิถุนายน 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าเกียรติบัตร “บุคคลแห่งการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ” ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ตั้งแต่ 8 หลักสูตร 
ขึ้นไป ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรใน สพป.ลย.1 จ านวน 89 คน ที่ผ่านตามเกณฑ์การอบรม และได้รับเกียรติ
บัตรดังกล่าว กลุ่มพัฒนาครูฯได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรทราบ และมารับเกียรติบัตรที่กลุ่มพัฒนาครูฯ  เนื่องจาก
ป้องกันการสูญหาย (หนังสือสพป.ลย.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04136/ ว 3101 ลว. 8 กันยายน 2565) ขณะนี้ยังมี
เกียรติบัตรที่ยังไม่มารับ จ านวน  32 ฉบับ (รายละเอียดฯ https://shorturl.asia/gTn8l) 
 

3.4  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       น.ส.กิ่งนภา  สกุลตั้ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้    
 

3.4.1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ,        
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ก าหนดการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 

https://shorturl.asia/gTn8l


  ๒๑ 

 

                   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
RT กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ระดับโรงเรียน 
(รร.ตามพระราชด าริฯ ไม่ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
โรงเรียน)  

RT 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ด าเนินการจัดสอบ 
RT 20 - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 น าส่งคะแนนสอบรายบุคคล ผ่านระบบ NT Access 
RT ๕ เมษายน ๒๕๖6 ประกาศผลสอบ 

 
                          การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
NT กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ระดับโรงเรียน 
(รร.ตามพระราชด าริฯ ไม่ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
โรงเรียน) 

NT ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ด าเนินการจัดสอบ 
NT ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ น าส่งคะแนนสอบรายบุคคล ผ่านระบบ NT Access 
NT ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศผลสอบ 

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
O-NET ป.6 ๕ มกราคม 2566 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ/ห้องสอบ 
O-NET ป.6 5 – 15 มกราคม 2566 โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 
O-NET ป.6 20 มกราคม 2566 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบส าหรับผู้เข้าสอบกรณี

พิเศษ 
O-NET ป.6 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ด าเนินการจัดสอบ จ านวน 4 รายวิชา 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

O-NET ป.6 ๒๙ มีนาคม ๒๕๖6 ประกาศผลสอบ 



  ๒๒ 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

การทดสอบ วันที่ กิจกรรม/การด าเนินการ 
O-NET ม.๓ ๕ มกราคม 2566 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ/ห้องสอบ 
O-NET ม.๓ 5 – 15 มกราคม 2566 โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ 
O-NET ม.๓ 20 มกราคม 2566 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบส าหรับผู้เข้าสอบกรณี

พิเศษ 
O-NET ม.๓ 1๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 ด าเนินการจัดสอบ จ านวน 4 รายวิชา 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาอังกฤษ 

O-NET ม.๓ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖6 ประกาศผลสอบ 
 

 
 
โรงเรียนสามารถดูรายละเอียด การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ตามหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๓๖๔๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕   
        

 3.4.๒  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
                      -  การน าเข้าข้อมูลของระบบในการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภายในวันที่                        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
                      -  แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม ๓ – ๕ คน (หลังจากท่ีปิดระบบ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย/การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) จะท าค าสั่งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  จะเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมในวันที่ ๑๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ซึ่งจะท าหนังสือแจ้งต่อไป  
 

                       - วัน เวลาและสถานที่การประกวดแข่งขัน รายละเอียดดังนี้   



  ๒๓ 

 

ก าหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   

......................................... 
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด
ประกวดแข่งขัน วันที่ 18-20 พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ดังนี้ 
รายละเอียดการประกวดแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ที ่ กิจกรรม จ านวน 
กิจกรรมหลัก 

แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ปฐมวัย 

๑. การปั้นดินน้ ามัน 
๒. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 

กระดาษ 
3. วาดภาพระบายสี 
4. เริงเล่นเต้นแดนซ์เซอร์ 
5. การเล่านิทาน 

5 กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.อนุบาลเลย 

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

  

๗ กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.อนุบาลเลย 

 คณิตศาสตร ์
๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
๒. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภท   สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ 

๓. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

๔. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย ใช้โปรแกรม GSP 

๕. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
๖. การแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
๗. การแข่งขันซูโดกุ   
๘. การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ

อินเดีย (เวทคณิต) 

๘ กิจกรรมหลัก 
 

 
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย และ 

สพป.ลย. ๑ 



  ๒๔ 

 

ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม
หลัก 

แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

     
   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย (ต่อ) 

วิทยาศาสตร์ 
๑. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภททดลอง 
๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
๔. การแข่งขันการแสดทางวิทยาศาสตร์  

(Science Show) 
๕. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ 

๕ กิจกรรมหลัก  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.เมืองเลย 

 

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

Crossword 
๖ - ๑๐ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน   

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี 
๑๑ – ๑๓ การแข่งขันเขียนเรียงความ

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 
๑๔ – ๑๗ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี 
๑๘ – ๒๑ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ

ภาษาจีน ภาษาญีปุ่่น ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเกาหลี 

๒๑ กิจกรรมหลัก  
 
 
 
 
 

 20 พ.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 

ร.ร.เมืองเลย 

 

 

 

 



  ๒๕ 

 

 
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม

หลัก 
แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 

(โรงเรียน) 
๒ กลุ่มเทคโนโลยี ประกอบด้วย    

เทคโนโลยี 
๑. คอมพิวเตอร์   

๑.๑ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิก ป.๑–๓ 

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 

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 

๓ กิจกรรมหลัก   
  
19 พ.ย. ๖๕ 
 
19 พ.ย. ๖๕ 
 
19 พ.ย. ๖๕ 
    
20 พ.ย. ๖๕ 
  
19 พ.ย. ๖๕ 
 
20 พ.ย. ๖๕ 
 
20 พ.ย. ๖๕ 
 

20 พ.ย. ๖๕ 
 

20 พ.ย. ๖๕ 
 

 
 
ร.ร.อนุบาลเลย 
 
ร.ร.อนุบาลเลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 
 ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 
 

ร.ร.เมืองเลย 

๒. หุ่นยนต์ ทุกประเภท  20 พ.ย. ๖๕ ร.ร.เมอืงเลย 
๓. เครื่องร่อน 

๓.๑ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน
ตาม 

๓.๒ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อน
ไกล 

๓.๓ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภท             
ร่อนนาน 

๓.๔ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ 

๓.๕ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 

  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย 

          



  ๒๖ 

 

     
ที ่ กิจกรรม จ านวนกิจกรรม

หลัก 
แข่งวันที่ สถานที่

แข่งขัน 
(โรงเรียน) 

๓ กลุ่มศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย 
สังคมศึกษา  
๑. การประกวดเพลงคุณธรรม 
๒. การประกวดโครงงานคุณธรรม 
๓. การประกวดภาพยนตร์สั้น 
๔. การประกวดละครคุณธรรม 
๕. การประกวดละครประวิติศาสตร์ 
๖. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
๗. การประกวดมารยาทไทย 
8. การประกวดสวดมนต์แปล  

8 กิจกรรมหลัก    
20 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านนาโคก 

สุขศึกษาและพลศึกษา  
1. การออกก าลังกายประกอบเพลง  
(แอโรบิค, คีตะมวยไทย, ทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านกีฬา (มวย)) 
2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ กิจกรรมหลัก   
20 พ.ย. ๖๕ 

 
 

20 พ.ย. 65 

 
ห้องประชุม
เทพบุญเติม 

สพป.เลย เขต๑ 
ร.ร.บ้านนาโคก 

การงานอาชีพ  
๑. การแข่งขันประดิษฐ์ชองใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น 
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 การจัดสวนแก้ว 
๖. การประกวดแปรรูปอาหาร 
๗. การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 

เครื่องเคียง 
๘. การแข่งขันท าอาหารคาวหวาน             

เพ่ือสุขภาพ 
๙. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  

๑๓ กิจกรรมหลัก 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ย. ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ร.บ้านน้ าภ ู



  ๒๗ 

 

 
ที ่ กิจกรรม จ านวน 

กิจกรรมหลัก 
แข่งวันที่ สถานที่แข่งขัน 

(โรงเรียน) 

 ศิลปะ  
๑. ทัศนศิลป์ ๗ กิจกรรมหลัก ๒๘ กิจกรรมย่อย 
๒. ดนตรี ๒๗ กิจกรรมหลัก ๙๙ กิจกรรมย่อย 
๓. นาฏศิลป ์๖ กิจกรรมหลัก ๒๐ กิจกรรมย่อย 

๔๐ กิจกรรมหลัก   
18 พ.ย. ๖ 

18-20พ.ย. ๖๕ 
18-19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านก้างปลา 

สพป.ลย.1 
ร.ร.บ้านนาโคก 

   ๑ กลุ่มวิชาการ  ประกอบด้วย 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

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

(การแข่งขันยุวบรรณารักษ์) 

๓ กิจกรรมหลัก    
20 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านน้ าภ ู

2 กลุ่มศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. ลูกเสือ 
๒. ส่งเสริมรักการอ่าน  
    (การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก) 

    ๒ กิจกรรมหลัก  
19 พ.ย. ๖๕ 

 
ร.ร.บ้านน้ าภ ู

กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
(จ าแนกตามความพิการ) 
1. ภาษาไทย 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การงานอาชีพ 
5. ศิลปะ 
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก) 

๔ กิจกรรมหลัก  
 

 20 พ.ย. ๖๕ 
 

 
 

ร.ร.บ้าน
ก้างปลา 

 

3 กิจกรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)       ๑๐ รายการ  18 พ.ย. ๖๕ สพป.ลย.1 
รวม ๗๓ กิจกรรมหลัก    

 3.4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง ส าหรับผู้บริหารสาถนศึกษา 
(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๑๐  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ก าหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม 
– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการ
อบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ โรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net (จะท าหนังสือแจ้ง
เป็นหนังสือราชการต่อไป) ทั้งนี้ให้กรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล์ isp.obec10@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

http://www.uprightschool.net/
http://www.uprightschool.net/
mailto:isp.obec10@gmail.com%20ภายใน


  ๒๘ 

 

    
 
 
 
 



  ๒๙ 

 

 3.4.๔  การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ 
ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดัง
หนังสือ สพป.เลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๓๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 
 
 
 



  ๓๐ 

 

3.5  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 นางจิรภา  ฟองชัย  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

3.5.1 พิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลน”             
                ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก าหนดจัด “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษา
เพ่ือนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยเล็งเห็นความส าคัญ
ของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพและมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือ
ตนเองและสังคมในอนาคต อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม 
โดยมอบทุนการศึกษาจ านวน ๙๑๐ ทุน นักเรียนทั่วภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ขาดแคลน  
 

                 ในการนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก าหนดจัดพิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ 
ทุ น ก ารศึ กษ าเพ่ื อนั ก เรี ยนขาดแคลน ” ใน วั น เส าร์ที่  ๕  พฤศจิ ก ายน  ๒ ๕ ๖ ๕  เวล า ๑ ๓ .๐ ๐  น .                          
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทย าลัยราชภัฎ อุดรธานี  อ าเภอเมือง                        
จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้รับทุน
จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

1) เด็กหญิงพีรดา สีตประภาพงษ์        โรงเรียนบ้านวังยาว 
2) เด็กหญิงนลินทิพย์  ม่วงนนทะศรี    โรงเรียนบ้านนาดินด า 

        ๓)  เด็กชายกรกต  เรืองสม                โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 
                     ๔)  เด็กชายธีรศักดิ์  บุญศรีภูมิ            โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 
                  
   3.5.2  ด าเนินการขับเคลื่อน โครงการ “ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน 
สพป.เลย เขต 1” ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565              
 

                     ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อน โครงการ 
“ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1” ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 โดยขับเคลื่อน ๓ 
กิจกรรม คือ “เหรียญที่เหลือเพ่ือน้องเลย 1”  “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” และการจ าหน่ายเสื้อกองทุนฯ ซึ่งได้
จัดงานทอดถวายผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1  สามารถระดมเงินทุนได้ทั้งสิ้นจ านวน 362,618 บาท และมีเงินกองทุนเดิมในบัญชีฯ  จ านวน 
233,183.84 บาท รวมเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น  จ านวน  595,801.84 บาท ตามรายละเอียดดังนี้  
 

                     1) รายได้จากการจ าหน่ายเสื้อกองทุนฯ   (ปี 2565)             จ านวนเงิน    12,240   บาท                                                                                        

                     ๒) เงินผ้าปา่เพ่ือการศึกษาฯ (ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1) (ปี 2565)  จ านวนเงิน  326,925   บาท 

                     ๓) เงินบริจาคจากบุคคลภายนอก (ปี 2565)                      จ านวนเงิน    23,453   บาท 

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       จ านวนเงิน  362,618 บาท 
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3.6  กลุ่มอ านวยการ 
นางประณยา  บุญลือ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี ้
3.6.1  การด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ที่ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และของทุกปี) และขอให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    

    สพป.เลย เขต 1 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แล้วรายงานข้อมูลมายัง สพป.
เลย เขต 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานต่อไป 
  3.6.2 กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจ าปี 2565 

ตามที่ สพฐ.  เชิญร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร 
พระอารามหลวง  ต าบลท่าวัง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่  4 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 09.39 น.  

สพป.เลย เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมอนุโมทนา
บริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธาร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2565 ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1       
ในครั้งนี้ด้วย 

 
 

3.7  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   นางเตือนใจ  ยลวิลาศ รักษาการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 3.7.1  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
 - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามทีน่โยบาย สพฐ. ก าหนด 
 

 3.7.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรหัสงบประมาณในระบบ GF 
บัดนี้ สพฐ.  ได้แจ้งรหัสกิจกรรมและงบประมาณมายัง สพป.ลย.1 แล้ว  ในส่วนของงบลงทุน    

ค่าครุภัณฑ์  ได้รับจัดสรร จ านวน 81 โรงเรียน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบค่าก่อสร้าง ได้รับจัดสรร จ านวน 2  
โรงเรียน งบปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 69  โรงเรียน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก าหนดวงเงินไม่เกิน 500,000  บาท 
ขึ้นไป จัดซื้อโดย e-bidding ปัญหาการก่อสร้าง มี 2 ประเด็น คือ 1. ประกาศช้า 2. ส่งรายละเอียดพ้ืนที่ให้ผู้รับ
จ้างไม่ได้  ซึ่งยังคงมีปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามไตรมาส   

3.7.3  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาใดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบพัสดุของให้สถานศึกษาตรวจสอบเอกสารแล้วส่งมา สพป.ลย.1 

หากสถานศึกษาใดยังไม่รายงานให้เร่งด าเนินการ เนื่องจากเก่ียวเนื่องกับการรายงานทางระบบ KRS  
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3.9  กลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาวจานุรักษ์  กมลรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี ้

  3.9.1  การปรับปรุงซ่อมแซ่ม  ค่า F  
เนื่องจาก มรการเปลี่ยนแปลง ค่า F จาก 1.3056 เป็น  1.3074  ปรับราคาเนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคาร ปรับ ร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 มีผลบังคับ 7 ต.ค. 2566 ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
3.9.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ ให้สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลไวล่วงหน้าส าหรับ

การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามไตรมาส  
 3.10  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
  การออกตรวจสอบสถานศึกษาจะมีการขยายการตรวจโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 30 โรงเรียน ออกตรวจ
เงินอุดหนุนสัดส่วนการใช้งบประมาณและอาหารกลางวันการเบิกจ่าย  
 3.11  กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
แจ้งที่ประชุมทราบ  ดังนี ้

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565   
การขออนุญาต/อนุมัติ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาก่อนหน้านี้ คือ กฎหมายที่มีอยู่หลาย

ฉบับก าหนดให้การปฏิบัติราชการหรือการติดต่อกับประชาชนต้องใช้ส าเนาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือจ าก ัดว ิธ ีหร ือร ูปแบบในการติดต ่อราชการเฉพาะการต ิดต ่อด ้วยตัวบ ุคคล  พ.ร.บ. ปฏ ิบ ัต ิราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้ประชาชนสามารถยื่นค าขอ จ่ายเงิน หรือติดต่อราชการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้โดยให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิเสธไม่รับค าขอนั้นเพียงเพราะเหตุที่ผู้ขอ
อนุญาตใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอื่น ๆ   
 นายสุจิน  มีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวคิดแนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาและสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้บริหารในสังกัด  
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑2.0๐ น. 
     

(ลงชื่อ)                      ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (น.ส.วรกัรญา  ไชยวงษ์) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน 
 

 
            (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม          
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