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ผู้มาประชุม  
 1. นายอ านาจ บุญทรง    ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 3. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
 4. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คาเมือง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    
 5. นายจรัญ จากยางโทน   ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. นางนวลลออ เงินเมย    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
 7. นางอารีย์ ค ามาตร    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 8. นางพนิตสิรี แพ่งสภา    ผอ.กลุ่มอานวยการ  
 9. นางไมตร ีส าราญรื่น    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 10. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 11. นางสุพัตรา คงศิริกร   ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายสุนัด บุญสวน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์    ไปราชการ  
 2. นายไท  พานนนท์    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์ 
 2. นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไป  
 3. นายภานุพงศ์ พละสาร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 4. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 5. นางสาวลลิตา สุขเมือง   พนักงานพิมพ์ดีด 
 
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 6 เมษายน 2561 

 
 ด้วยในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีวันส าคัญๆ ของประเทศ ที่จะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์  และความ                 
เป็นมาของชาติของเรา ได้แก่วันที่ 6 เมษายนเป็น “วันจักรี” ซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคน ร่วมใจกันน้อมจิตระลึกถึง “มหา
จักรีบรมราชวงศ”์ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช “ปฐมกษัตริย์” แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “กรุงรัตนโกสินทร์” ขึ้น เมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา โดยการสืบทอดศิลปกรรม             
และสถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา อันเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมให้ปัจจุบันนั้น                 
“กรุงเทพ มหานคร” เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมมาเยือนมากที่สุดในโลกประมาณ 20 ล้านคน 
ต่อปี ติดต่อกัน 2 ปีซ้อนแล้ว จากผลส ารวจของส านักข่าว CNN ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วยวันส าคัญ 
คือ วันที่ 13 เมษายน เป็น “วันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และวันที่ 14 เมษายน                    
เป็น “วันครอบครัว” ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน                  
“เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ต านานไทย” พระราชทานแก่ประชาชน เพ่ือร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในระหว่างวันที่                  
6– 8 เมษายน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยชุดผ้าลายดอก
หรือชุดสุภาพอย่างพร้อมเพรียงกันและสวยงามด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 

  1. พิธีมหามงคล บ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  และเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                          
ในรัชกาลที่ 9 เมื่อช่วงเย็นของ “วันนี้” วันศุกร์ที่ 6 เมษายน ซึ่งมีพ่ีน้องประชาชนจ านวนมาก ได้ร่วมสวดมนต์
อย่างพร้อมเพรียงกันในพิธีดังกล่าว 

   2. การสรงน้ า “พระพุทธก าเนิดกาสาวพัตร์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส าคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้ง     
ทรงผนวช วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 เมษายน ถึง 8 เมษายนนี้ อีกทั้ง โปรดให้จัด
สถานที่ส าหรับประชาชน ได้รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ คนในครอบครัว นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการความเป็นมา 
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ของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน และการแสดงชุด “เถลิงศกเพลา
มหาสงกรานต์” ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ เช่น 
“โมงครุ่ม” และ “กุลาตีไม้”การแสดงโขน ตอนหนุมานชาญก าแหง การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิต                   
การปรุงเครื่องหอม การสาธิตการท าอาหารและขนมไทยเป็นต้น ตลอดจนการออกร้านจ าหน่ายอาหารและ             
ขนมไทย ร้านจิตอาสา 904 รวมทั้ง ขอเชิญร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณงานอีกด้วย  
  ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น แม้จะเป็นประเพณีของไทยและประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก ให้มาเยือนบ้านเมืองของเรา
เป็นจ านวนมากทุกปี สิ่งที่ผมจะขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนชาวไทย นอกจากการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของเรา อาทิการรดน้ าด าหัว ขอพรผู้ใหญ่ ท าบุญสร้างกุศล ตักบาตร ขนทรายเข้าวัด 
และการแต่งกายชุดไทย ชุดผ้าพ้ืนเมืองที่งดงามแล้ว การละเว้นในกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เช่น การสาดน้ ารุนแรง หรือด้วยวิธีที่เรียกว่าไม่ปกติ พิเรนทร์ๆ  การแต่งกายไม่เหมาะสม 
อุจาด การดื่มเครื่องดองของเมา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถ ใช้ถนน ก็จะยิ่งจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนอีกด้วย  อีกประการก็คือ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ด้วยการแสดงออกถึงความเป็นไทย เมืองที่มีน้ าใจ
ไมตรีต้อนรับขับสู้ด้วยรอยยิ้ม ค้าขายไม่เอาเปรียบ ไม่โก่งราคา ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว  ห้องน้ าห้องท่าให้สะอาด
อยู่เสมอ ทุกสถานที่ สนามบิน ท่ารถ ท่าเรือ ต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งสถานที่ให้บริการต่างๆ ด้วยไกด์ทัวร์ก็ต้องให้
ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ไปด้วย และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมเป็นต้น โดยรัฐบาลได้เตรียมมอบของขวัญ “ปีใหม่ไทย” ส าหรับพ่ีน้องประชาชนรวมทั้งลูกหลาน 
เยาวชนของเราในช่วงเดือนเมษายน ดังนี้ 

  1. การเปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ “สายด่วนไทยนิยม” ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ส าหรับรับเรื่องราว
ร้องเรียนจากประชาชน รับฟังความคิดเห็น ทั้ง “ค าติเพ่ือก่อ” และก าลังใจ  หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่จะช่วยท าให้
รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกัน น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ไปจนถึงสร้างความเข้าใจและปรองดองของคนในชาติ ทั้งนี้เรา
จะเชื่อมโยงข้อมูลกับช่องทางอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม อาทิ สายด่วน 1111 ของรัฐบาล ที่มีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ อีกกว่า 300 หน่วยงาน เช่นสายด่วน 1567 “ศูนย์ด ารงธรรม” ของกระทรวงมหาดไทย  สายด่วน 
1299 “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ” ของคสช.  สายด่วน 191 “แจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย” ซึ่งปัจจุบันเริ่มคุ้นเคยในรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ชื่อ “โปลิศ ไอ เลิร์ท ยู”  ที่ก าลังขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่ง “สายด่วนไทยนิยม” และ “สายด่วน 1111” นี้ จะเป็นเครื่องมือรับ
เรื่องราวจากพ่ีน้องประชาชน “ทุกลักษณะ” ทั้งให้ค าปรึกษา ทั้งเรื่องเล็ก-เรื่องใหญ่ เรื่องฉุกเฉิน เรื่องไม่ฉุกเฉิน 
ซึ่งร้อยละ 90 สามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาสั้นๆ แต่เป็นทุกข์ของประชาชนมายาวนานส่วนเรื่องที่ต้องอาศัย
การบูรณาการกันนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมาย ก็จะส่งต่อถึงหน่วยงานของรัฐ “ทุกกระทรวง”           
ที่เก่ียวข้อง ให้รับเรื่องไปด าเนินการ โดยจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ เนื่องจากอยู่ใน “ระบบฐานข้อมูล” 
อยู่แล้ว ในส่วนที่ 2 นี้อาจต้องอาศัยเวลา ก็ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้ง หรือละเลย และไม่ทิ้งให้ใคร
ประสบชะตากรรมโดยล าพัง โดยที่หน่วยงานของรัฐไม่เข้าไปดูแล 
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  2. การเปิดตัววิทยุเพ่ือครอบครัว คลื่นเอฟเอ็ม 105 เม็กกะเฮิร์ซ ของกรมประชาสัมพันธ์       
ซึ่งจะเริ่มให้บริการใน “วันครอบครัว” วันที่ 14 เมษายนนี้ และจะพัฒนาให้เป็นวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัว อย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยจะท าการเผยแพร่ผ่าน ทั้งสื่อวิทยุและสื่อ
ออนไลน์ “ควบคู่” กันไปด้วย จะได้เห็นหน้าเห็นตากันกับผู้ด าเนินรายการ ได้ท ากิจกรรมร่วมกันไปด้วย ซึ่งจะ     
คัดสรรนักจัดรายการมืออาชีพ หรืออาสาสมัคร หรือนักศึกษาฝึกปฏิบัติ ก็ตาม แต่ต้องไม่น าเสนอสาระและ
บันเทิงที่ผิดเพ้ียน หรือลดคุณค่าของเนื้อหาในรายการลง เพราะผมก็เชื่อว่าในเมื่อ “รัฐบาลสร้างคน คนก็สร้าง
ชาติ”  และ “พลเมืองดีของชาติ” ก็จะสร้างจากครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณภาพ  ก็ขอเชิญชวนติดตามรายการ
ต่างๆ ตามข้อมูลที่จะได้ประชาสัมพันธ์ออกไปอีกครั้ง 

  3. การจัดพิมพ์หนังสือ “ชุดความรู้” ส าหรับประชาชนและเยาวชนซึ่งก าหนดจะเปิดตัวช่วง
ปลายเดือนเมษายนนี้ ซึ่งผมคาดหวังว่าจะช่วยให้พ่ีน้องประชาชนได้ “รู้สิทธิ์ของตน” จะได้ไม่ตกข่าว ไม่ถูก     
สวมสิทธิ์ หรือไม่เป็นเหยื่อการทุจริต เหมือนที่เป็นคดีอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้ง “รู้นโยบายของรัฐ” จะได้ปฏิบัติตัว
ได้ถูกต้อง และแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจกัน ท าเพ่ือชาติบ้านเมืองต่อไป ยกตัวอย่างนโยบาย “ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษมฯ” ที่ริเริ่มให้จัดขึ้นที่ข้างท าเนียบรัฐบาล ตลอด 3 ปี ที่ด าเนินงาน ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ     
กว่า 3,000 ล้านบาท ก็นับว่าประสบความส าเร็จ ด้วยหลักคิดในการยกระดับตลาดชุมชน ตลาดสดทั่วๆ ไป                  
ที่มีอยู่แทบทุกหมู่บ้าน ให้เป็นพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ในเรื่องการท าบัญชีธุรกิจ การจับคู่ทาง
ธุ ร กิ จ   การต่ อยอดสร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิ ม ให้ กั บผลิ ตภัณฑ์   การสร้ า งแบรนด์  และการตลาด เป็ นต้ น 
ปัจจุบัน แนวความคิดนี้ ได้ขยายผลไปสู่ “ตลาดประชารัฐ” กว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตั้งตลาด
มาอย่างไร ก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น“ผู้บริหารตลาด” ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ ความต้องการ
ของชุมชนของตน และปรับปรุงตลาดประชารัฐของท่าน ให้ตอบสนองพฤติกรรมของชาวชุมชน เช่น เป็นตลาด
สินค้าอินทรีย์ สินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI  ตลาดสินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย  ซึ่งต้องดึงกลไก “ประชารัฐ” ในพ้ืนที่ของตนเข้ามาร่วม           
ทั้ง 3 รายการดังกล่าวนั้น เป็นความตั้งใจของรัฐบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน าเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
นวัตกรรมใหม่  ๆและสิ่งสร้างสรรค์มาสู่สังคมไทยของเรา เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของเราทุกคนในอนาคต 

  ช่วงสุดสัปดาห์ก่อน ผมได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 6 ประเทศ GMS  ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กลุ่มอนุภูมิภาค GMS นี้                 
มีสมาชิกประกอบไปด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ยูนนานและกวางสี   ในเชิงภูมิศาสตร์ 
กลุ่มประเทศ GMS ถือเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ความร่วมมือที่ส าคัญโดยเฉพาะในเรื่องการค้าการลงทุน ซึ่งใน
ภูมิภาคส่วนนี้ มี พ้ืนที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกันประมาณ                        
250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ ซึ่งความร่วมมือนี้ก็เพ่ือจะพัฒนาภูมิภาคนี้ จะเพ่ิม
ประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เอง และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่ เชื่อมโยงโดยรอบด้วยกรอบความร่วมมือ                            
อนุภูมิภาค GMS นี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 
เพ่ือด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และบริการ  สนับสนุน
การจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง 
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เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ตามยุทธศาสตร์ 3  C ได้แก่
Connectivity หรือ การเพ่ิมความเชื่อมโยง   Competitiveness หรือ การยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน  และ Community หรือการท างานแบบประชาสังคม  เพ่ือขับเคลื่อนให้อนุภูมิภาค GMS เป็นภูมิภาคที่
มั่งคั่งและยั่งยืนตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา ความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS มีความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงแบบ “ไร้รอยต่อ” ทั้งความเชื่อมโยงด้านกายภาพระหว่างกัน เช่น สะพาน 80 แห่ง เส้นทางถนน
กว่า 10 ,000  กิโลเมตร เส้นทางรถไฟกว่า 500 กิโลเมตร สายส่งไฟฟ้ากว่า 3 ,000 กิโลเมตร และ
ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้ากว่า 1,570 เมกะวัตต์ และความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพด้วยนะครับ ซึ่งทั้งนี้จ าเป็นต้องมี “จุดร่วม” 
ระหว่างกัน ทั้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ “ต่างตอบแทน” ซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมา ก็ได้มีการ
ให้สัตยาบันร่วมกันในการปฏิบัติภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
เพ่ือให้สามารถเดินหน้าด าเนินการได้ รวมถึงมีพัฒนาการในสาขาพลังงาน ที่ได้ปรับปรุงหลักการและระบบซื้อ
ขายให้เอ้ือต่อการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดพลังงานของภูมิภาคโดยเร็วด้วย การประชุมครั้งนี้ ผมในฐานะผู้แทน
ประเทศไทย ได้น าเสนอต่อที่ประชุมถึงแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice) ของประเทศไทยในการด าเนิน
นโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงน าเสนอประสบการณ์ของไทยในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม   
สร้างสมดุลการใช้น้ าตามหลักการสากล และความตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอนุภูมิภาค                   
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้เรายังได้แสดงท่าทีในการผลักดัน เน้นย้ าและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงานของ GMS อย่างต่อเนื่องใน 6 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

  1. การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วย งานที่เกี่ยวข้องของไทยเร่งรัดการด าเนินงานตามกรอบ
การลงทุนในภูมิภาค ปี 2565 ให้เป็นรูปธรรมตามก าหนดเวลา ซึ่งในส่วนของประเทศไทยประกอบด้วย
โครงการลงทุน เช่น เส้นทางรถไฟ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจ านวน 
79 โครงการ นอกจากนี้ ไทยจะเดินหน้าสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และมี
การจัดตั้ งกลไกการระดมเงินทุนใหม่ ๆ เ พ่ือการพัฒนาแผนงานโครงการลงทุนให้ก้าวหน้าอีกด้วย  
  2. เน้นย้ าการขยายและเชื่อมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และการอ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
  3.เน้นย้ าความส าคัญของนโยบาย EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจใน GMS เพ่ือจะเพ่ิมโอกาสการพัฒนาฐานการผลิตเชื่อมโยง และการลงทุน เพ่ือสร้างและเชื่อมโยง           
ห่วงโซ่มูลค่า ทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมต่อเนื่องในลักษณะคลัสเตอร์
ได้ ดี ขึ้ น  เ พ่ื อปรั บ เปลี่ ยน ไปสู่ เ ศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด้ วยนวั ตกรรม  ภาย ใต้  Thailand 4.0  ด้ วย 
  4. สนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค GMS โดยมุ่งอ านวยความสะดวกเชิงกฎระเบียบให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาค  GMS เพ่ือน าไปสู่การเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมระหว่างหลายภาคส่วนในอนาคต 
  5. สนับสนุนการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาค ผ่านการ
ด าเนินการต่างๆ เช่น พิจารณากลไกการค้ าประกันสินเชื่อ แก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(MSMEs) การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุน และสนับสนุนการเพ่ิมบทบาทของสมาคมขนส่ง          
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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  6. เน้นย้ าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพ่ือจะก้าวสู่การเป็น
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขงสีเขียวร่วมกัน หรือ Green Mekong ระยะต่อไป ประเทศสมาชิกในภูมิภาคจะเพ่ิมการ
สนับสนุนการร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม
นอก จ า ก นี้  ยั ง จ ะ พั ฒ น าค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ ก ร อบค ว าม ร่ ว มมื อ อ่ื น  ๆ  ใ น ภู มิ ภ า ค  เ ช่ น  ก ร อบ
อาเซียน ACMECS และ BIMSTEC ให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพลังขับเคลื่อนในอนุภูมิภาค ในการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกฎระเบียบให้เป็นระบบเดียวกัน จาก GMS ถึงอาเซียน ถึงเอเชีย และถึงโลกเพ่ือจะวางรากฐานใน
การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไทยยินดีที่จะใช้หลักการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า Thailand บวกหนึ่ง ควบคู่ไปด้วย 
  สุดท้ายนี้ขอย้ าถึงเรื่องเทศกาลสงกรานต์ของเราอีกครั้ง ขอให้เป็น “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ า
ประหยัด ชีวาปลอดภัย” ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือและเสนอแนวปฏิบัติไว้ พ่อแม่-ญาติผู้ใหญ่ 
ก็ขอให้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ดี จากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้สิ่งเหล่านี้ เป็น “ไทยนิยม” คงอยู่คู่บ้านเมือง 
และสังคมของเราตลอดไป   
 

2. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จัดอบรมลูกเสือ โดยท าต่อเนื่องมาทั้งหมด 13 ครั้ง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรวมใจของคนในชาติ             
โดยใช้ลูกเสือมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อในการสร้างวินัย ความรัก ความสามัคคี  
  2.2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการพัฒนาครูรูแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 และรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพ่ือน าเข้าระบบ
ลงทะเบียนติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครู โดยให้ข้าราชการครูได้เลือกอบรมพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการและสนใจ เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและ 
ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันต่อไป 
  2.3 ปฎิทินการด าเนินงานรอบที่ 2  
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  2.4 ข่าวสารใน OBECLINE  2018    
 

 
 

  2.5 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา โดยท่าน ดร.บุญรักษ์             
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการใน
สพฐ. สพท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน ระดมสมองใน
การก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษาให้บังเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร  
  

  2.6 ชื่นชม “ครูนัท” นายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี   
  “ครูนัท” นายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี หรือ ครูนัท อายุ 35 ปี ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียนโยธิน
บูรณะ กรุงเทพฯ ซึ่งวิ่งตั้งแต่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ระยะทาง
กว่า 300 กม. ได้มาถึงโรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีนักวิ่ง
เกือบ 30 คน ร่วมวิ่งไปด้วย  และ ครูนัท ได้เปิดประมูลเสื้อและรองเท้าวิ่ง เพ่ือสมทบทุนเพ่ิมเติม และจะ
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตามวัตถุประสงค์ โดยจะหาบริษัทฯ ดูเครื่องมือแพทย์ว่าที่ไหนถูกสเปก        
ได้มาตรฐาน ก่อนจะส่งมอบให้โรงพยาบาลต่อไป ซึ่งจะรายงานผ่านเฟซบุ๊กเพจ “ล้านก้าว” เป็นระยะส าหรับ
ยอดเงินบริจาคที่รับโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ ชื่อบัญชี น.ส.พรนิยม สาริกา 
เลขที่บัญชี 718-0-33633-5 อยู่ที่ประมาณ 5.13 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้บริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไป
จนถึงวันที่ 19 เมษายน เวลา 17.00 นาฬิกา โดยการจัดสรรเงินบริจาคนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น ซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิ 1.1 ล้านบาท โรงพยาบาลสังขละบุรี 5.9 แสนบาท อุปกรณ์กู้ชีพ
บนรถกู้ชีพให้กับมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี รวมทั้งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่ง
ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี 
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3. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ. ) 
  ระบบทดสอบ Online แบบทดสอบฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผล 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ดังภาพ 
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  3.2 การป้องกันภัยช่วงปิดเทอม การคุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย การใช้ยาในทางท่ีผิด 
   3.2.1 ให้โรงเรียนพิจารณาประสานดับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในเรื่องการมาท า
กิจกรรมช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะการก าหนดเวลาการมาและเลิกกิจกรรม 
   3.2.2 การแจ้งเตือนผู้ปกครองป้องกันไม่ให้เด็กแวะสถานที่อ่ืนๆ ก่อนกลับบ้าน โดยที่
ไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ เช่น การเล่นน้ า ไม่มีการเตรียมชูชีพ หรือการระมัดระวังอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
   3.2.3 เรื่องมอเตอร์ไซด์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้ง 
   การใช้ยาในทางที่ผิด เนื่องจากผู้ปกครองไม่ทราบว่าเด็กๆ มีการใช้ยาในทางท่ีผิด คือ 
น ายารักษาโรค เช่น ยาแก้ปวด แก้แพ้ มาผสมกับน้ าอัดลม เครื่องดื่มชาเพื่อให้เกิดความมึนเมา และอาจจะเกิด
อันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้  
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  3.3 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุและนักบินน้อย สพฐ. ครั้งที่ 65 ประจ าปี 2561  
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับกองทัพอากาศจัดการแข่งขัน
เครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่  24-25 มีนาคม 2561 ณ 
สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาครูและ
นักเรียนให้ได้ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน และเปิดโอกาสให้ทีมโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ในการนี้ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
โรงเรียนในสังกัดของท่านที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย 
สพฐ. ประจ าปี 2561  

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.  

 

  ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

  


