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     รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่15 / 2561 

25 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1. นายอ านาจ บุญทรง    ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 2. นายสมบูรณ ์เกียรติบัณฑิต   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 3.  นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 4. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
 5. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คาเมือง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    
 6. นางนิลยา  ทองศรี   ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(แทน) 
 7. นางนวลลออ เงินเมย    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
 8. นางอารีย์ ค ามาตร    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. นางพนิตสิรี แพ่งสภา    ผอ.กลุ่มอานวยการ  
 10. นางไมตร ีส าราญรื่น    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 11. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 12. นางสุพัตรา คงศิริกร   ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายสุนัด บุญสวน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์    ไปราชการ  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์ 
 2. นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไป  
 3. นายภานุพงศ์ พละสาร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 4. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายอ านาจ บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์       
เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า         
ข่าว สพฐ. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ชี้แจง                 
เพ่ือใหร้ับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 

 
 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

ส่วนหนึ่งของความเป็น “ไทยนิยม” นั้น หมายถึง การยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของประเทศ อัน
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ได้ แก่ 
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งต่างมีความเชื่อมโยงผูกพันกัน อาทิ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้ พระมหากษัตริย์ทรงสร้างบ้านแปงเมือง น าความผาสุกมาสู่
พสกนิกร สืบเนื่องมาทุกยุค ทุกสมัย ดังนั้น คนไทยทุกคนควรร่วมกันเพ่ือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราอย่าง
พร้อมเพรียงกันนะครับ ที่เราเรียกว่า “ไทยนิยม”ในโอกาสที่วันพรุ่งนี้ วันที่ 21 เมษายน จะตรงกับวันที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราช
ธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 โดยในปีนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันในงาน “ใต้ร่มพระ
บารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ “ทุกพระองค์” 
แห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้ง ยังจะร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติ และนิยมความเป็นไทย ร่วมกันแต่งกายชุดไทย 
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 เมษายนนี้ รวม 5 วัน อาทิ ริ้วขบวนแสดงประวัติความเป็นมา
ของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ กับอีก 7 จุดส าคัญ ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ สวนสันติชัยปราการ ลานคน
เมือง หอศิลป์ วัง วัด ศาสนสถาน เทวสถาน เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งรถโดยสาร
ให้บริการฟรีตามเส้นทาง และตารางเวลา ที่ก าหนด ทั้งนี้ พ่ีน้องประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ไดท้ี่ สายด่วนวัฒนธรรม โทร 1765 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุข
ปวงประชา” เฉกเช่น บูรพมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ อีกท้ัง พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ก็ทรงมีพระราช
กรณียกิจ น้อยใหญ่ เพ่ือสนองพระราชปณิธานดังกล่าว และ ได้เห็นเป็นประจักษ์ สู่สายตานานาอารยประเทศ 
โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้อ านวยการใหญ่ขององค์การอาหาร และเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) นะครับ ได้
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กล่าวยกย่องบทบาทของ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษประจ า FAO ใน
การรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยพระองค์ทรง
ด าเนินโครงการเพ่ือช่วยลดความหิวโหย มาหลายสิบปี อาทิ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กองทุนพัฒนา
เด็ก และเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น ปัจจุบัน พระองค์มีพระราชด าริ ให้ด าเนินโครงการความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา ภูฏาน และบังกลาเทศ นอกจากนี้ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด 
การจัดตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชีย ส าหรับส่งเสริมและพัฒนางานด้านโคนม เพ่ือให้น้ านมมีคุณภาพ และ 
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของเกษตรกรโคนม ในระดับภูมิภาค อีกด้วย 

ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลไทย ได้ด าเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารอาหารเด็กในวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมดังกล่าวด้วย ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขจัด
ความอดอยากหิวโหย ให้หมดสิ้นไป รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ 
(SDG) เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกรแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย
อาหาร เพ่ือน าไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประชาชน และประเทศชาติ ตามพระราชปณิธานอัน
แน่วแน่ แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้างต้น 

ผมขอยกตัวอย่าง โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ “ระดับท้องถิ่น” ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่
เราควรให้ความสนใจ ได้แก่ “อุทยานธรณีโลก” ในจังหวัดสตูลที่ครอบคลุม 4 อ าเภอ ที่ผ่านการประเมิน
หลักเกณฑ์ของ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อ 17 เมษายนที่
ผ่านมานับเป็นอุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีซากฟอสซิล ชั้นหิน ชั้นดิน ซึ่งเป็นจุดน่าสนใจทาง
ธรณีวิทยา อีกทั้ง มีเทือกเขาหินปูน ถ้ า เกาะ ชายหาด และล่องแก่ง ที่เป็นจุดขาย ส าหรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ 
กลไกประชารัฐและชุมชน ต้องร่วมกันวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ การต้อนรับผู้มาเยือน การเป็น
เจ้าบ้านที่ดี ดูแลเรื่องราคา และความปลอดภัยต่าง ๆ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ แหล่งท่องเที่ยว อาทิ 
เส้นทางจราจร พ้ืนที่จอดรถ เขตสุขาภิบาล การโซนนิ่งพ้ืนที่ เราต้องพิจารณาให้ครบวงจร เป็นขั้นเป็นตอน ให้ได้
มาตรฐาน ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง เริ่ม “ระเบิดจากข้างใน” และชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
อย่าปล่อยให้ทรุดโทรม เพราะจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ น ารายได้มาสู่ชุมชนของท่าน โดยรัฐบาล ก็จะเข้า
ไปสนับสนุนในภาพรวม ของเศรษฐกิจมหภาคด้วย 

ส าหรับปี 2561 นี้ รัฐบาลได้เตรียมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่าน 
“โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” วงเงิน 20,000 
ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านฯ กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท เพ่ือต่อยอดโครงการเดิ ม 
หรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการ
ด าเนินโครงการที่รวมกันหลายกองทุนหมู่บ้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการ
และพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ตลอดจนได้น ากรอบแนวทางตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” 10 
เรื่อง มาพิจารณาประกอบการด าเนินโครงการ โดยเน้นให้ทุกโครงการของกองทุนหมู่บ้านฯ ต้องผ่านเวที
ประชาคมให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดติดใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าโครงการจะเริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลไหน “ในอดีต” หากเป็นโครงการที่ดีแล้ว รัฐบาลนี้ ก็
จะต่อยอด ขยายผลให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ส าหรับโครงการ – มาตรการ – นโยบายใดที่หลักการดี แต่การด าเนินการ
ยังมาประสบความส าเร็จ ก็จะปรับปรุงและสานต่อเท่าที่สามารถจะท าได้ ส่วนโครงการที่สร้างความเสียหาย
ให้กับชาติบ้านเมืองในระยะยาว โครงการที่ถูกทักท้วง ถูกร้องเรียน ก็ต้องน าเข้าสู่กระบวนการของศาล เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส และขจัดขบวนการ “ทุจริต” ให้หมดไป ดังเช่น เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พ่ึง ของ
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผมขอย้ าอีกครั้งว่า ผมไม่ได้รังเกียจอะไรนักการเมือง – พรรคการเมือง เพราะส่วนใหญ่
เป็น “คนดี” แต่ผมไม่อาจยอมรับผู้ที่ท าผิดกฎหมาย ผู้ที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม หรือผู้ที่ต่อต้านอ านาจ
รัฐ และผมพร้อมที่จะท างานร่วมกับทุกคนที่มีอุดมการณ์รักชาติ และท าเพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชน ผม
มองว่า “ปัญหาไม่ได้หมายถึงความขัดแย้ง แต่ปัญหาคือจุดเริ่มต้นของความสามัคคี” เพราะคนที่มีอุดมการณ์ 
“เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ด้วยกัน เมื่อได้ร่วมงานกัน ก็ย่อมจะยอมสละผลประโยชน์ส่วนตัวได้ 
แล้วร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด เพ่ือชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าว ไม่อยากให้ฟัง
การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง จากบางกลุ่ม บางฝ่าย ที่อาจจะไม่หวังดี แล้วมองเป็นเรื่องของ
การเมืองไปเสียทั้งหมด งบประมาณที่ลงไป ที่เพ่ิมลงไปกลางปีนี้ก็ไปเสริมต่อโครงการต่าง ๆ ที่มีมาแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นกองทุนหมู่บ้าน การพัฒนาการเกษตร การเพิ่มอาชีพรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน รวมความถึง
ใช้ไปดูแลในส่วนของผู้ถือบัตร ผู้มีรายได้น้อยเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นวงเงินก็มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการสาน
ต่อทั้งหมดที่เราท ามาแล้ว ระยะที่ 1 ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของการเมือง เอางบประมาณไปหาเสียง จะหา
เสียงได้อย่างไร ในเมื่อผมไม่ได้ไปให้กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ให้เป็นกลุ่ม ให้เป็นหน่วย ให้เป็นพ้ืนที่ ให้เป็น
หมู่บ้าน ผมไม่ได้ให้กับใคร กลุ่มไหนที่จะมาสนับสนุนผมแต่อย่างใด ขอให้ช่วยกันคิดตามนี้ด้วยว่าใครถูกผิดก็ไป
ว่ากัน 

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนของทุกปีนั้น เป็น “วันคุ้มครองโลก” หรือที่เรียกว่า Earth Day เป็น
วันที่ “ชาวโลก” ควรจะได้ทบทวนว่า ที่ผ่านมาเราได้ท าอะไร ที่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งสุดท้ายก็จะส่ง
ผลร้ายต่อพวกเราเอง และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในโลกนี้ด้วย เพราะเราอยู่ร่วมกันในโลกใบเดียวกัน“มนุษย์” ได้
แสดงออก หรือแสดงความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษาโลกใบนี้ให้ดีขึ้น มากพอหรือยัง ทั้งนี้ การพัฒนาในยุค 
“ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาลนี้ จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมุ่งสร้าง
สมดุลให้เกิดข้ึน ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมกับสร้างคนไปด้วย 

แนวคิดในการจัดงานวันคุ้มครองโลกในปีนี้คือ “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” 
ซึ่งอิงตามแนวคิดของเครือข่ายวันคุ้มครองโลกสากล ทั้งนี้ พลาสติกนั้น ผลิตง่าย ผลิตได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เราใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง อย่างหลอดกาแฟ ถุงก๊อบแก๊บ กล่องโฟมใส่อาหาร ที่น่ากลัวก็คือ ผลิตภัณฑ์
พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี พลาสติกท ามาจากน้ ามัน จากก๊าซธรรมชาติ ยิ่งเราใช้พลาสติกมาก
เท่าใด “ก๊าซเรือนกระจก” จากกระบวนการผลิต ก็จะยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น ถ้าน าขยะ
พลาสติกไปเผา ก็จะท าให้เกิดสารพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าให้โลกของ
เราร้อนขึ้นด้วย 

วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เราได้ประกาศ ยกเลิกการใช้ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม” (Cap 
Seal) ซึ่งภาคเอกชนหลายราย ก็ขานรับนโยบายเป็นอย่างดี ที่เหลือก็ขอความร่วมมือด้วย เนื่องจากเมืองไทย
เป็นเมืองร้อน เราผลิตขวดน้ าดื่มพลาสติก ปีละ 7,000 ล้านขวด ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 6 ของ
ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก จากการผ่าซากสัตว์ทะเลที่ตาย พบว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
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จากสัตว์ทะเลเหล่านี้ กินพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่มและพลาสติกอ่ืน ๆ เข้าไปด้วย หลาย ๆ ประเทศ ประกาศ
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม เช่น สิงคโปร์ เกาหลี อิตาลี และอังกฤษ ถ้าผู้ผลิตน้ าดื่มทุกรายของเรา
ร่วมมือกัน เราจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ถึง 2,600 ล้านชิ้นต่อปี ขอให้ช่วยกันด้วย อาจจะมีต้นทุน
เพ่ิมบ้าง แต่ อย่าไปเพ่ิมภาระให้ผู้บริโภค ขอให้ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร หรือใส่สินค้าอย่างจริงจัง
ตั้งแต่วันนี้ เราจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ 

ปัญหาของบ้านเราคือ ไม่ค่อยมีความตระหนักรู้ เรื่องการใช้ การแยกขยะ การทิ้ง และการ
ก าจัดขยะ ผลก็คือ ขยะพลาสติกถูกท้ิงประมาณปีละ 2 ล้านตัน รวมอยู่กับขยะอ่ืน กลายเป็นภาระของพนักงาน
เก็บขยะ เทศบาล ที่จะต้องท าแทนคนกว่า 60 ล้านคน ถ้าช่วยกันแยกขยะ โดยเฉพาะพลาสติก เพ่ือน าไปรี
ไซเคิลได้ก็จะเป็นการดี เรามาช่วยกันดีหรือไม่ เริ่มที่ตัวท่าน เราทุกคน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ
หน่วยงานราชการ เริ่มด้วยการแยกทิ้งขวดน้ าพลาสติกก่อน แล้วค่อย “ปลูกนิสัย สร้างวินัย” ไปยังขยะอ่ืน ๆ ใน
อนาคต ภาครัฐหรือเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ – คัดแยกขยะ ก็ต้องปรับตัวตามในเรื่องกระบวนการต่าง ๆ 
ของตนด้วย เห็นใจคนเก็บขยะด้วย 

ผมมีตัวอย่าง โรงเรียนปลอดขยะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ ามิน จังหวัดพะเยา ซึ่งเดิมใช้วิธีก าจัด
ขยะโดยการเผา ซึ่งก็ท าให้เกิดควันพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพของชาวชุมชน ภายหลังได้รับความรู้ ได้ดูงานการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้หลัก 3R คือ ลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) แล้วน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง เริ่มในโรงเรียนก่อน ตั้งแต่การปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ทุกคนในโรงเรียน ครู อาจารย์ก็เป็นตัวอย่าง นักเรียนก็น าไปชักชวนให้ผู้ปกครองปฏิบัติตาม จากการมีส่วน
ร่วมดังกล่าว เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ เช่น การใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนขวด
พลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษช าระ การใช้จานใส่อาหารแทนถุงพลาสติก การทานอาหารให้หมดจาน 
การใช้ช้อนของตัวเองท่ีเตรียมมา การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า ก่อนน าไปรีไซเคิล และยังมีการสอนกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักชีวภาพ การ
เลี้ยงสัตว์ด้วยเศษอาหาร การท าสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและการเรียนรู้ให้กับเด็กไปพร้อมๆ กัน ก็
นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนี้ ผมขอชื่นชมโครงการจิตอาสา ที่ชักชวนเยาวชนของชาติ มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ
ชายหาด – ขยะทะเล ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วย ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มาช่วยกัน 
ชักชวนประชาชนช่วยกันเก็บขยะในทะเล ด้วยชายหาดอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ก็อยากให้ท าต่อเนื่อง เรามาช่วยกัน
สร้างจิตส านึก ในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน โดยเริ่มที่เรื่องใกล้ ๆ ตัวเราก่อน ครอบครัว ชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดแล้วก็ประเทศชาติ ในการจัดการขยะ คัดแยกขยะ ลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยลง 
เครื่องใช้ไฟฟ้าหากไม่ใช้ก็ปิดเสีย ทานข้าวอย่าให้เหลือทิ้งกลายเป็นขยะไปอีก บริโภคอย่างพอเพียง เป็นต้น เรา
จะได้ช่วยกัน “ส่งต่อ โลกใบนี้” ให้กับรุ่นลูกหลานของเราได้อย่างน่าภาคภูมิใจต่อไป 

เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทุกคนก็คงมีความสุขพอสมควร 
ความสุขนั้น หาได้จากตนเอง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเอง ในทางที่ถูก ที่ควร ที่
สุจริต เพ่ือให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งเพ่ือตนเองและครอบครัวความภาคภูมิใจ เกียรติยศ เราจะได้รับจากผู้อ่ืน 
แล้วก็จะเป็นก าลังใจให้พวกเราทุกคนด้วย ให้ยึดมั่นในความดีต่อไป ทั้งข้าราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร และ
ประชาชนทั่วไป 

การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ในเวลานี้ โลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และดิจิตอลมาเป็นตัวขับเคลื่อน รวดเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าท้อแท้ สิ้น
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หวัง ลองหาช่องทางดู อ่านหนังสือดู อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ ท่านจะรู้เองว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไร ถ้า
ท่านไม่ศึกษา ไม่อ่าน ไม่ฟัง แล้วบอกว่าเราไม่รู้จะไปยังไง ยากจน เศรษฐกิจไม่ดีอะไรแบบนี้ ผมว่าคนดี ที่เขา
พัฒนาตัวเอง เขาก็พัฒนาขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผมไม่ได้ว่าใคร เพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนช่วยกันบ้าง และ
รัฐบาลก็จะท าอย่างเต็มที่ในกรอบที่รัฐบาลควรจะท าและท าได้ตามกฎหมาย ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่มีอยู่ 

เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ไม่ดี ผิดกฎหมาย หาเงินง่ายๆ เงินที่ไม่
ถูกต้องไม่สุจริต ที่เรียกว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” แม้วันนี้ อาจยังไม่ถูกตรวจพบก็ดูตัวอย่างแล้วกัน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ 10 กว่าปี ท าผิดมาจนตรวจพบในเวลานี้ ผมไม่ทราบว่าถ้าไม่
ตรวจโดยรัฐบาลนี้จะไปเจออีกเม่ือไหร่ยังไม่ทราบเหมือนกัน เพราะผ่านมาหลายรัฐบาลแล้ว เพราะฉะนั้นวันหน้า
โดยระบบ หรือกลไกทางสังคม จะต้องช่วยกันแก้ปัญหา อย่างน้อง 2 คนที่มาช่วยให้ข้อมูลเรา ท าให้เราสามารถ
ที่จะด าเนินการได้ ใครจะท าผิดท าถูกตนเองย่อมรู้แก่ใจ เพราะความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วในจิตใจ อาจจะได้เงิน 
อาจจะซื้อความสุขได้ ถามจริง ๆ แล้วในใจเรารู้ตัวเราเองใช่หรือไม่ว่าเราผิดหรือถูก เขาเรียก “หิริ-โอตัปปะ” 
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ผิดตั้งแต่เริ่มคิด ไม่ต้องรอให้ลงมือกระท า เพราะฉะนั้น หิริ -โอตัปปะ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด ทุกคนควรจะมีในวันนี้ ไม่อย่างนั้นเราจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย ผมขอเป็นก าลังใจให้กับทุกคน 
จงอย่าลบความเพียรอันบริสุทธิ์ ขอให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกคน 

ในเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองไป การเมืองเป็นสิ่งส าคัญ แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือ
เรื่องเศรษฐกิจของพวกเรา เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ความสงบ เรียบร้อย สันติ ปลอดภัย อันนั้นก็ส าคัญด้วย ไม่ใช้
แต่การเมืองส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว เป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันทั้งสิ้น ก็ขอให้ทุกคนหนักแน่น และอดทน 
และเชื่อม่ัน ร่วมมือกับรัฐบาลในการท างานในทุก ๆ มิติ 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1. การน าศาตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ  
1.1  “ไทยนิยม” นั้น หมายถึง การยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของประเทศ อันเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจของคนไทย ให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งต่างมีความเชื่อมโยงผูกพันกัน    

1.2  การด าเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารเด็กในวัย
เรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมดังกล่าวด้วย ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดความอดอยากหิวโหย ให้
หมดสิ้นไป รัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDG) เข้ากับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้วยการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   

2.  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมร่วมเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น โดยในช่วงเช้า นพ.ธีระเกียรติ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
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Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ Thailand 4.0" จากนั้นมีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19-33 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน จากนั้นจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการ: 
การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภายในงานอีกด้วย โดยโครงการ Smart Learning เป็น
โครงการพัฒนาสมรรถะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษใหม่ของนักเรียน และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครู 
ภายในงานมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ด้วย KKU Smart learning Innovation 
ในรูปแบบของนิทรรศการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมงานกว่า 152 โรงเรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป 
"แนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning" รวมถึงโชว์เคส การจัดการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรม KKU Smart Learning จากครูที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 (45 โรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น
สารสินธุ์) และพิธีมอบรางวัลการน าเสนอ Good Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart 
Learning ดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป์ กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Learning Academy เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้บูรณาการ
องค์ความรู้ของคณาจารย์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านนวัตกรรม 
KKU Smart Learning ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแอปพลิเคชั่นเท่านั้น นวัตกรรม KKU Smart 
Learning ยังหมายรวมถึงการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ learning style ของนักเรียนยุคใหม่ 
ศตวรรษใหม่ และการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโลกดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันด้วย "ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลก โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ท าให้องค์ความรู้ วิธีการเรียนรู้รวมทั้งรูปแบบใน
การเรียนรู้ของนักเรียนและของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงต้องส่งผลมายังสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่
จ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับองค์ความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการเดิมบางอย่างอาจจะใช้ได้ 
แต่หลายวิธีการอาจจะใช้ไม่ได้แล้วส าหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของการพัฒนาและอัพเดต
นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้นี้ นอกจากจะเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ
เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะเป็นก าลังหนึ่งในการหนุนเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของคุณครู ดังเช่น คณะท างานโครงการ KKU Smart Learning Academy ที่พร้อมจะท างานและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือจะได้พัฒนาการศึกษาไทย เพ่ิมสมรรถนะลูกหลานของเราให้อยู่ในระดับ
สากล" รมว.ศธ. กล่าว จากนั้นในภาคบ่าย รมว.ศธ. ได้เดินทางไปที่โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพ่ือตรวจราชการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม รวมถึงการมอบโต๊ะ เก้าอ้ี 
พระราชทาน และยังได้ประชุมติดตามปัญหาอินเตอร์เน็ต (MOENet) ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในจ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ รวมถึงประธานอาชีวศึกษาจ.บุรีรัมย์และจ.สุรินทร์ กศน.จังหวัด อีกด้วย 
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3. การประชุมผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา พ่ือรับมอบ

นโยบายการศกึษา 
4.  การประชุมผอ.สพท.และ ศธ.จ. วันที่  29  เมษายน  2561  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
5.  อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.  โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต จ.สุโขทัย 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานเปิด

โครงการ “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต” (Live Saving) ณ สระว่ายน้ าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จาก
สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กอายต่ ากว่าอายุ 15 ปี สถิติประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 
1,500 คน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุ ส าหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิต
จาการจมน้ ามากที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน เด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ 1-9 ปี จากมูลเหตุดังกล่าว
หากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ าของเด็ก จ าเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้
ฝึกหัดว่ายน้ า หรือว่ายน้ าเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ าแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล 
โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1จึงท าโครงการ “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต” 
(Live Saving) โดยมีการฝึกหัดหัดว่ายน้ าให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (เมษายน – 
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พฤษภาคม 2561 ) วัตถุประสงค์ เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน
สามารถว่ายน้ าเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ า พร้อมสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล 

 
 

 7.  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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 8.  โครงการห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา Green School Camp 

 

 
นายวีระพงษ์ เอ่ียมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า - 

วิชาการ (ช.อผช.-ว.) พร้อมด้วย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงาน ส าหรับครูในโครงการห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงไฟฟ้า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมจ านวน 123 คน 
            ส าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
และทิศทางการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว 
          นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นองค์
ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการค านวณหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
จัดท าบัญชีคาร์บอน และ 5 ฐานการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ การจัดการน้ า 
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และรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียน 
น าไปสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนสีเขียว รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูวิทยากรในการจัดค่ายนักเรียนแกนน าในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ต่อไป 
  9.  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีงบประมาณ 2561 
  10.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านักบริหารงานศึกษาภาคบังคับ 
 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.  

 

  ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          
            (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )     (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

  


