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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่48 / 2561 

19  ธันวาคม  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  

1.  นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 6.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 8.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 9.  นายมนตรี  ช่วยพยุง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 10.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
 11 . นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     ไปราขการ 
2. นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปราชการ 
3. นางกาญจนา  โฉมอุดม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ลาพักผ่อน 
4. นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางสุพัตรา  คงศิริกร  ศึกษานิเทศก์ 

2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 3.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 4.  นายภานุพงศ์  พละสาร 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  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 14  ธันวาคม  2561 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รัก ทุกท่าน 
ช่วงวันที่ 12 – 13 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ ผมและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการ และ 

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่ง ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายและ
โดดเด่นทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่พร้อมได้รับการส่งเสริม ผลักดัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและเป็นดินแดนของนักแสวงบุญ ใฝ่ธรรมะ ด้วยนะครับ อีกทั้งด้วยที่ตั้ง 
ณ ชายแดน ที่มีแม่น้ าโขงคั่นกลาง แต่สามารถเชื่อมโยงไปมาหาสู่กับประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวก ดังนั้น จึงได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 นี้ ว่า “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้า
และการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ที่เรามีจุดเน้นการพัฒนา ได้แก่ (1) การเป็นประตูเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง และ (3) การเป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านนะครับ 

ปัจจุบันนั้น จังหวัดบึงกาฬ มีโครงการตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ 
1. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือดูแลประชาชน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 

ทุรกันดาร เป็นบริการทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน อาทิ หน่วยทันตกรรม หน่วยวัดสายตา หน่วยสุขภาพจิต หน่วย
แนะน าและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ โดยก าหนดเปิดตัวโครงการที่จังหวัดบึงกาฬเป็นพ้ืนที่
แรกของประเทศ และเริ่มต้นด าเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึง 3 ของเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้ งนี้ เพ่ือ
เป็นการอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วย 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จังหวัดบึงกาฬนี้ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ราว 850,000 ไร่ 
 มากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางพารา เพ่ือจะขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางยางพาราด้านต่าง ๆ อาทิศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาการ
ยางพาราที่ครบวงจร ตั้งแต่คุณภาพยางพารา การจัดการวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ศูนย์กลาง
การซื้อขายและแปรรูปยางพารา โดยมีตลาดกลางประมูลยางพารากระจายอยู่ทุกอ าเภอ รวมเกือบ 100 แห่ง และ
มีโรงงานรับซื้อและแปรรูปยางพารา ด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางการส่งออกยางพารา โดยผลผลิตยางพารา จะ
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทางท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศจีนตอนใต้นะครับ 

ส าหรับจังหวัดหนองคาย มีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปา เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าของประชาชน 

และสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว 
ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ซึ่งปัจจุบันมีก าลังการผลิตที่ยังไม่เพียงพอ และต้อง
เตรียมพร้อมส าหรับวันข้างหน้าด้วย จึงได้ก าหนดแผนงานปรับปรุงระบบน้ าดิบ ระบบการผลิต และระบบส่ง - จ่าย
น้ า ภายใต้โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย อ าเภอเมืองหนองคาย – สระใคร ที่
สถานีผลิตน้ าปะโค อ าเภอเมืองหนองคาย เพ่ือขยายก าลังการผลิตเพ่ิมอีก 1,000 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ให้สามารถ
รองรับความต้องการในพื้นท่ีในอีก 10 ปีข้างหน้า 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ OTOP โดยในปี 2561 นี้ จังหวัดหนองคาย สามารถพัฒนา 
สินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าพ้ืนเมือง เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง 
และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวนมากกว่า 1,200 ผลิตภัณฑ์ สามารถยกระดับให้เป็นสินค้าที่เป็นดาวเด่นสู่สากล 
(เกรด A) จ านวน 23 ผลิตภัณฑ์ ที่น่าภาคภูมิใจได้แก่ สุดยอด 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าทอมัดหมี่ลายพญานาค แหนม
เนือง ซึ่งเป็นที่รู้จักท่ัวประเทศ และข้าวฮางงอก ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักและสงสัยว่าคืออะไร ทั้ง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของภาคอีสานมานานนับร้อยปี เป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือก มีไฟเบอร์ วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ จาก
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เปลือกมาเคลือบในเมล็ดข้าวเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีสารอาหารมากกว่าข้าวกล้องงอก  เชื่อกันว่าการกิน “ข้าวฮางงอก” 
จึงเปรียบได้กับการรับประทานยา วิตามิน หรือสมุนไพรเข้าไปพร้อม ๆ กัน นอกจากจะอ่ิมท้องแล้วยังท าให้ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลโรค จึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้รักสุขภาพ หรือผู้ป่วย เนื่องจากเป็นอาหารต้านโรคด้วย ที่น่ายินดีก็
คือ วันนี้ผมเห็นวางขายทั้งตามร้านค้า ห้าง และออนไลน์แล้ว มากมาย 

และ 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต าบล 
บ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย เป็น 1 ใน 40 ชุมชน ของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ“ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี” ด้วยท าเลที่ตั้งริมแม่น้ าโขง ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น อาทิ วิถีริมโขง ปลานิลกระชัง แปลงผักแบบ
ขั้นบันไดริมโขง การอนรุักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปะ ดนตรี และการละเล่นพ้ืนบ้าน รวมถึงการจัด
กิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ล่องเรือยนต์ชมฝั่งโขง  ท ากระทงดอกไม้บูชาพระพังโคน ท านกใบลาน การแปร
รูปอาหาร และที่พักในชุมชนแบบHome stay ซึ่งผมก็มั่นใจว่า ถ้าใครได้มาสัมผัสแล้ว จะต้องประทับใจไม่มีวันลืม 
ต้องอยากกลับมาใหม่หรือบอกต่อ หรือชวนใครต่อใครให้มาค้นหา ความแปลกใหม่ที่แตกต่าง และมีเอกลักษณ์
ประจ าถิ่นเป็นจุดขายที่ดีนะครับ 

ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ทุกครั้ง ผมให้ความส าคัญอย่างมาก ไม่ใช่เพียงการติดตามการด าเนินงานของ 
ข้าราชการ และกลไกประชารัฐในพ้ืนที่เท่านั้น  แต่ผมคิดว่าเมื่อผมได้ร่วมกับพ่ีน้องประชาชนปลูกต้นไม้ – ปลูกป่า
แล้ว ผมก็คงต้องลงไปช่วยพ่ีน้องประชาชน รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพ่ือดูแลให้ต้นไม้ของเรา เติบโต งดงาม และผลิ
ดอกออกผลที่สมบูรณ์ด้วย และผมเห็นว่า เราทุกคนนั้นต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้  เพราะทุกคนเป็น
เจ้าของประเทศ ถ้าเราไม่ดูแลชุมชนของเรา บ้านเมืองของเรา หรือถ้ารัฐจะท าอะไรไม่ไถ่ถามประชาชน ไม่ใส่ความ
ต้องการของประชาชน ก็คงจะต้องเป็นหลุมพรางที่ยากจะถึงจุดหมาย ก็คือ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
จ าเป็นต้องเคารพในกฎหมาย กฎกติกา ต่าง ๆ ด้วย 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 
 นอกจากการเดินทางไปเยือน 2 จังหวัดข้างต้นแล้ว ผมยังได้รับฟังเรื่องที่น่าชื่นชมและควรได้รับ 

การสนับสนุนในการน าไปขยายผล จากอีกหนึ่งจังหวัดของดินแดนอีสาน ก็คือจังหวัดเลย ที่ชาวบ้านอ าเภอเชียงคาน
ได้มีการรวมกลุ่มโดยการริเริ่มของ “นักพัฒนาชุมชน” ที่ไปศึกษากรณีของประเทศอินเดีย ที่เกือบทั้งประเทศจะไม่
ใช้จานโฟม แต่ใช้ภาชนะที่ผลิตมาจาก “กาบหมาก” แทน  และได้น ามาทดลองโครงการที่บ้านท่าดีหมี ในอ าเภอ
เชียงคาน โดยมีการท าผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ กาบหมากและกาบกล้วย ที่ปกติ
ไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากนัก บางส่วนน าไปท าเป็นปุ๋ยหรือทิ้งขวาง น่าเสียดายนะครับ 
ทั้งนี้ หากน ามาผลิต แปรรูป ให้เป็นจาน ถาดรองอาหาร กล่องใส่อาหาร แทนการใช้กล่องโฟม โดยสามารถใช้แล้ว
ล้าง น ากลับมาใช้ซ้ าได้ 9 - 10 ครั้ง และเมื่อทิ้งไปก็จะไม่เป็นขยะพิษ หรือไม่ท าลายธรรมชาติ ไม่เป็นพิษกับ
สิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมีการระดมทุนจากนักธุรกิจในจังหวัดเลย
ในการซื้อเครื่องปั๊มมาจากประเทศอินเดีย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างงานให้ชุมชน รวมทั้งช่วยลดขยะและดูแล
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย ผมเห็นว่าเป็นพลังงานประชารัฐที่สร้างสรรค์ น่ายินดีที่ทุกฝ่ายมีความตระหนัก และ
ตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ด้วย ขอให้ทุกจังหวัดน าไปเป็นแบบอย่าง ขอความร่วมมือภาคเอกชน ธุรกิจด้วยนะครับ 

ส าหรับ คุณจิตรา ผดุงศักดิ์ ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผลิตภาชนะ 
กาบหมากที่บ้านท่าดีหมี ก็ได้เล่าว่า เมื่อโครงการเปิดตัวออกไปก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งโรงพยาบาลและ
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากโฟมเป็นวัสดุธรรมชาติ ปัจจุบันโครงการนี้ยังอยู่ในช่วง
ทดลองผลิต และมีการเตรียมความพร้อมในการน าออกขายในปริมาณที่มากขึ้นต่อไป  นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น
ตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสิ่งแวดล้อม และจะสามารถขยายผลที่จะ
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปได้เป็นอย่างมาก  ผมขอแสดงความชื่นชมต่อทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ 
และจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและ
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ภาชนะโฟม โดยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน  ซึ่งหากท่านสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้การน ากาบหมากมาใช้ผลิตภาชนะ 
หรือซื้อผลิตภัณฑ์ถ้วยจานกาบหมาก ก็สามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่มของชาวบ้านท่าดีหมี ได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ครับ 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 
ที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งการขยายตัวและ 

การพัฒนาของธุรกิจการค้าต่าง ๆ ท าให้เกิดร้านค้าสมัยใหม่และห้างร้านขนาดใหญ่ขึ้นมากมาย ส่งผลต่อการค้าขาย
ของร้านค้าเล็ก ๆ หรือโชห่วย ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งด้านการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนข่าวสารของคนในชุมชน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างความผูกพันทางสังคมมนุษย์ ทั่วประเทศไทยมี
ร้านค้าโชห่วยอยู่ประมาณ 370,000 ร้านค้า ซึ่งปัจจุบันหลายแห่ง ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในการท ามา
ค้าขาย ทั้งการเพ่ิมขึ้นของร้านค้าสมัยใหม่ ต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งความสามารถทางการแข่งขันก็น้อยกว่าร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ที่ดึงดูดลูกค้าและมีสินค้าที่ครบครันกว่า ท าให้ร้านค้าโชห่วยหลายแห่งต้องประสบปัญหาขาดทุน รายได้
ลดลงมาก ภาครัฐรับทราบปัญหาเหล่านี้ดี และก็ได้พยายามหาทางในการด าเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้
ร้านโชห่วยเหล่านี้สามารถปรับตัวและแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ได้มีการด าเนินการผ่านหลาย
ช่องทาง และหลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 

1. โครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับผู้ผลิต 
สินค้ารายใหญ่ ลงพ้ืนที่ทั่วประเทศไปยังชุมชนต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยปรับภาพลักษณ์ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” และ 
“ร้านโชห่วย” ให้มีการจัดร้านในรูปแบบ “5 ส” คือ สวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย  และยังได้แนะน าให้ความรู้
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการร้านค้า เพ่ือให้สามารถปรับตัว แข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และดึงดูดลูกค้าได้มาก
ขึ้น มีต้นทุนต่ าลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นในระยะยาว ทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 4,500 ร้านค้า จากเป้าหมาย 10,000 ร้ านค้า
ทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีเหลืออีกมาก หากโครงการนี้ยังไปไม่ถึงพ้ืนที่ของท่าน ในระหว่างนี้ ขอแนะน าให้ลองปรับ
ร้านค้าของท่านในรูปแบบ “5 ส” ในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน โดยเฉพาะความสะอาด สว่าง จัดวางของให้สวยงาม 
หยิบได้สะดวก ทั้งนี้ ร้านโชห่วยมีความได้เปรียบร้านค้าใหญ่ ๆ ในเรื่องการแบ่งขาย ซึ่งหากท าให้สามารถเลือกซื้อได้
สะดวก ดูสะอาดสะอ้าน ก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้นะครับ 

2. การน าโมเดล “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ในการพัฒนาร้านค้า โดยเป็นการช่วยเพิ่ม 
ช่องทางการจ าหน่ายให้กับร้านค้าเล็ก ๆ ในชนบท มีความร่วมมือกับไปรษณีย์ของจีน เปิดเป็นแพลตฟอร์มการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในร้านค้า ให้ร้านค้าในชนบทและทั่วประเทศเข้าไปจ าหน่ายสินค้าขายแบบออนไลน์ นอกจากจะมี
สินค้าอุปโภค บริโภคท่ัวไปแล้ว ยังมีสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ หรือของดี ของเด่นของชุมชน เช่น สินค้าหัตถกรรม 
OTOP ซึ่งในท้องถิ่นอ่ืน อาจไม่มีหรือหาได้ยาก โดยร้านโชห่วยที่เข้าร่วม ก็จะต้องสแกนรหัสสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่
เครื่องดื่ม ไปจนถึงผัก ผลไม้ต่าง ๆ เข้าไปในระบบ ท าให้ในแพลตฟอร์มมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผู้ซื้อในทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที ซึ่งร้านค้าที่อยู่ในชุมชนสามารถน าไปส่งให้ถึงที่ หรือหากอยู่ไกลจากแหล่ง
สินค้า ก็สามารถให้ไปรษณีย์จัดส่งสินค้าให้ได้ ท าให้ร้านโชห่วยกลายสภาพเป็นห้างใหญ่ในโลกดิจิทัล หรือเป็น “โช
ห่วย 4.0” ที่สามารถขายสินค้าทุกชนิดที่ต้องการขายได้ โดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้จ านวนมาก ซึ่งโมเดลนี้ จะลอง
น ามาปรับใช้กับร้านโชห่วยของไทย เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากขึ้น โดยบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการแพลตฟอร์มโย๋เล่อนี้ จะส่งทีมมาให้ค าแนะน ากับไทยในช่วงต้นปี 
2562 นี้ด้วย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้เร็วขึ้น 

และ 3. โครงการโชห่วยออนไลน์ เป็นแนวคิดในการพัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
ระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง (หรือ Business to Business) ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ มาท าเป็นแพลตฟอร์มใน
การสั่งซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยไปยังผู้ผลิตสินค้าโดยตรง ซึ่งการด าเนินการนี้  เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และภาคเอกชนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน 
โดยในการด าเนินงาน บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ จะพัฒนาช่องทางในการรับค าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และการบริหาร
สต็อก สินค้า และค าสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการด้านการขนส่ง โดยกระทรวงพาณิชย์จะเจรจากับผู้ผลิต
สินค้าในเรื่องราคา และคัดเลือกร้านค้าโชห่วยที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงสิ นค้าชุมชนเพ่ือ
กระจายสินค้าผ่านร้านโชห่วยในพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกด้วย ในขณะที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนด้านสินเชื่อ
การค้า หรือสินเชื่อในการสั่งซื้อสินค้าให้กับร้านค้าโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการนี้ จะท าให้ร้านค้าโช
ห่วย สามารถซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตได้ในราคาที่ถูกลง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น โดยจะเริ่มน าร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเริ่มด าเนินโครงการได้ในเดือนมกราคม 2562 

โครงการของภาครัฐทั้งหมดนี้ เป็นความพยายามท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ภายใต้ 
รูปแบบการด าเนินงานแบบประชารัฐ คือทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยให้ร้านค้าโชห่วยสามารถปรับตัวในการ
ท าธุรกิจและใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ในการแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่ได้ดีขึ้น ซึ่งการปรับตัวนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เจ้าของร้านค้าก็จะต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน ช่วยตัวเองไปด้วย 
โดยเฉพาะการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจให้ได้มากขึ้น รวมถึง
การเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ สร้างความพิเศษจากจุดแข็ง เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ จุดแข็ง
ของโชห่วย คือสามารถแบ่งขายสินค้าได้ เช่น ข้าวสารหรือขนมปี๊บ อีกทั้งยังมีลูกค้าประจ าที่แวะเวียนมาสม่ าเสมอ 
หรือแม้กระทั่งการให้ “เชื่อ” สินค้าไปก่อน เทียบกับการมีโปรโมชั่นต่าง ๆ ของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งหากเราพยายาม
ท าจุดแข็งเราให้ดี ผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับ 

ผมขอยกตัวอย่างร้านโชห่วยที่ปรับตัวท าธุรกิจได้ต่อเนื่องเช่น ร้านบิ๊กเต้  
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ที่พยายามหาข้อมูลว่าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาชอบสินค้าอะไร หรือปัจจุบันมีสินค้า
อะไรที่น่าสนใจ แล้วหามาขายในร้าน นอกจากนี้ ยังรับฝากสินค้าที่มีฝีมือจากนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามี
รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ก็จะได้ประโยชน์ร่วมกัน 2 ต่อ ก็ท าให้สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างลูกค้าประจ าได้  หรือ 
“ร้านจีฉ่อย” แถวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเอกลักษณ์ว่ามีสินค้าทุกชนิด หากที่ร้านไม่มีแต่ลูกค้ามาถามหา ก็จะ
วิ่งไปซื้อหามาให้ทันที โดยบวกราคานิดหน่อย ก็มีส่วนดึงดูดให้ลูกค้ามาหาของที่ร้านนี้ก่อน อีกตัวอย่างก็คือ “ร้าน 
ล.เยาวราช”  ที่ปรับปรุงใหม่ จากร้านที่มีสินค้าแน่นร้านแทบไม่มีทางเดิน ให้เป็นร้านโชห่วยที่สว่างไสว  มีผนังสีทึบ
เพ่ือให้สินค้าโดดเด่นออกมา ที่ส าคัญก็คือการเปิดสม่ าเสมอทุกวัน เปิดเป็นเวลาแน่นอน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถมาซื้อ
หาของได้ รวมถึงความสะอาดของร้านด้วย ตัวอย่างเหล่านี้ ผมอยากให้ได้เห็นเป็นข้อคิดในการการปรับตัว ภาครัฐ
พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการประสานงาน การรวมกลุ่ม การให้ความรู้ และการน าเทคโนโลยีมาใช้  ซึ่งเรา
จะต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เรากลายเป็น “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ในที่สุด โดยเราต้องเริ่มที่แต่ละคนด้วยนะ
ครับ 

ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสวัสดิภาพ เดินทางปลอดภัยและทุกครอบครัวมี
ความสุขนะครับ สวัสดีครับ 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่โครงการ “เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน” 

 ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี 

 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การเปิดลานกีฬาในสถานศึกษา เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาร่วม 

กิจกรรมและออกก าลังกายในกีฬาประเภทต่าง ๆ ถือเป็นการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ จัดขึ้นในสถานที่ที่สะอาด เป็นระเบียบ และมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ส่งผลถึงจิตใจและร่างกายของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากลานกีฬาในสถานศึกษา ซึ่งกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมาก สามารถพัฒนา
จิตใจ ร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม กล่าวคือ เมื่อเล่นกีฬาแล้วจิตใจจะสดใสเบิกบาน ในขณะเดียวกันร่างกายก็จะแข็งแรง
กีฬาช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งท าให้ผู้เล่นมีความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้น ๆ และมีคุณธรรม มีวินัย มี
น้ าใจ รู้รักสามัคคี และรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

การพัฒนาด้านกีฬานั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกันใน 3 ส่วน คือ ร่างกาย กีฬา และการศึกษา เพราะการกีฬาอยู่
คู่กับการศึกษามาช้านาน โดยในปัจจุบันมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญด้านกีฬากับการศึกษา คือ การที่กระทวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนกีฬาขึ้น ซึ่งจังหวัดอุดรธานได้รับการคัดเลือก
จาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา และได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 2 แห่ง ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในระดับชั้น ม.4 และโรงเรียนราชินูทิศ 2 ในระดับชั้น ม.1 และ
ในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลโครงการห้องเรียนกีฬาไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความต้องการและความพร้อม ทั้งนี้ อาจได้เห็นบุตร
หลานและลูกศิษย์ของเราในวันนี้ติดทีมชาติในกีฬาประเภทต่าง ๆ ในวันข้างหน้าก็เป็นได้ 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 48 / 2561                                                            7 
 

นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังมีความโดดเด่นด้านกีฬา เช่น การได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับ 2 ในการ 
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์" ปี 2561 ที่จังหวัดเชียงราย, การได้รับคัดเลือกให้เป็น Sport City เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของจังหวัดอุดรธานี
เป็นอย่างด ี

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การเปิดลานกีฬาให้ประชาชนเข้ามาร่วมออกก าลังกายและเล่นกีฬานั้น  
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงขอชื่นชมและขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเล่นกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมี
คุณค่า รวมทั้งยังเป็นการท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการเกษียณที่มาร่วมกันเป็นจิตอาสาเป็นผู้น ากีฬา ได้ร่วม
ท าประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย 

2. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา 
 “สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ” ประจ าปี 2561 

 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน 

มหกรรมรวมกีฬา 'สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ' ประจ าปี 2561 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวรายงานว่า การแข่งขัน 
มหกรรมรวมกีฬา 'สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ' ประจ าปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับ
การน ากีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของ
เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชน เพ่ือให้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบให้ สพฐ.ขับเคลื่อนงานด้าน 
การกีฬาสู่ระบบการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาผ่านกิจกรรม 4 ประการที่ส าคัญ คือ 

การพัฒนาหลักสูตรการกีฬา เพ่ือเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบการเปิดพ้ืนที่โรงเรียน  
ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ใช้ชื่อว่า “ลานกีฬาเพ่ือประชาชน” 
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ยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน โดยการพัฒนาครูฝึกสอนด้วยการฝึกอบรมทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ สพฐ.เกมส์ 
โดย "สพฐ.เกมส์ ประจ าปี 2561" ในครั้งแรกนี้ ได้ก าหนดจัดการแข่งขันใน 8 ประเภทกีฬา ได้แก่  

ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งได้จัด
แข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตองและฟุตซอลด้วย โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทน
ระดับเขต 1 ทีม ไปแข่งขันในระดับภาค จากนั้นคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 
ทีม ซึ่งจัดแข่งขันใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม, ภาคกลางที่
จังหวัดสมุทรสาคร, ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี, ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ และภาคใต้ชายแดนที่จังหวัดสงขลา ส่วนการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 
16 ธันวาคมของทุกปี) 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทุกคน  
ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้
สนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย รวมทั้งการเล่นกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกสถานศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ทุกคนที่ได้รับรางวัล ได้มาร่วมการแข่งขันกีฬา และได้แสดงออกซึ่งความสามารถในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถเป็นจ านวนมาก เรียกได้ว่า "เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" ขอให้มีการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อไป 

การจัดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ ในครั้งแรกนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่ง 
ที่นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ น าไปสู่ความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ และเชื่อว่าการจัดการ
แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแล้ว ยัง
ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมศีลธรรม จรรยา ที่จะช่วยสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวมในโอกาสต่อไปด้วย โดยถือฤกษ์ "วันกีฬาแห่งชาติ" (วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี) เป็นจุดเริ่มในการผลักดันสร้าง
ทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาของเด็กไทย ซึ่งกีฬามิได้มุ่งหวังแพ้ชนะหรือเหรียญรางวัลเท่านั้น หากแต่ช่วยให้
เยาวชนได้ค้นหาและเพ่ิมพูนศักยภาพทักษะด้านกีฬาของตน และเชื่อว่าหลายคนที่ยืนอยู่ในหมู่พวกเรา ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
อาจจะได้ติดตราธงชาติไทยไว้ที่อกเสื้อในนาม "ทีมชาติไทย" มีชื่อเสียงเกียรติคุณและความมั่นคงในชีวิต เสมอเหมือนอาชีพ
อ่ืน ๆ วันนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้รู้ความสามารถของตนเอง รู้แนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งเป็นเจตจ านงของการจัด
มหกรรมกีฬาในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขัน สพฐ. เกมส์ ในครั้งนี้ 
เป็นอย่างดี พร้อมขอชื่นชมสปิริตของผู้มีส่วนส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศในแต่ละประเภทกีฬาด้วย หวังว่าในโอกาส
ต่อไปจะได้มาร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนได้จดจ าสิ่งดีงาม ความมีน้ าใจไมตรี และมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการที่มาพบกัน 
 มาร่วมกันส่งเสริม และเชิญชวนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกก าลังกาย ที่จะเป็นการแบ่งปันรอยยิ้ม 
ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพลเมืองของชาติที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป 
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3. พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการและ 
การประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

 
สพฐ. ร่วมกิจกรรมนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ. 
   พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด "การจัดกิจกรรม 

และงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ." โดยดร.บุญ
รักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น าคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท. ศ. รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 
9 นักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษา  รัชกาลที่ 9 คณะครูผู้ดูแลนักเรียน  และกลุ่มครูดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติใน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2555-2560 เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
และการประชุมเสวนา  ณ  ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 

4. นโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการจัดท างบประมาณ ปี 2563  มาตรการลด และคัดแยกขยะมูล 
ฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงสาระส าคัญที่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณประกอบด้วย  
 ในการจัดสรรงบประมาณของแต่ละกระทรวง/หน่วยงาน จะต้องสามารถระบุผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนค าขอตั้งงบประมาณ โดยเป็นเงื่อนไขที่กระทรวง/หน่วยงานจะต้องก าหนดให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมว่าประชาชนจะได้อะไรจากการจัดท างบประมาณ และจะมีกลไกในการติดตามประเมินผลรวมทั้งจะมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนด้วยการให้ความส าคัญเรื่องความครอบคลุมงบประมาณ (Budget Coverage) โดยการวางแผนจัดท างบประมาณ
ต้องน าข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากทุกแหล่งเงินมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ เงินกู้ เงินสะสม เงินทุนหมุนเวียน เงิน
อุดหนุน และเงินบริจาค เพ่ือให้การจัดการงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยรับงบประมาณได้โดยตรง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และให้เสนอค าขอตั้งงบประมาณผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนเสนอมาที่ส านัก
งบประมาณ ทั้งนี้ ส านักงบประมาณจะพิจารณาความพร้อมและก าหนดหลักเกณฑ์ / วิธีการ เพ่ือให้ครอบคลุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดต่อไปหน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทันจะกันเงินได้เฉพาะกรณีท่ีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และกันเงินได้เพียง 6 เดือนเท่านั้นให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ โดยก าหนดให้มีการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เพ่ือเป็นกรอบ
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แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ ลดความซ้ าซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานจะต้องจัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
ปี เพ่ือให้รัฐบาลมีข้อมูลส าคัญในการด าเนินมาตรการเพ่ือรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และช่วยให้การจัดสรรงบประมาณมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นส่วนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
          1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ ทั้งในมิติความมั่นคง และการต่างประเทศ  
          2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ 
ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศในเวทีโลก และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงสูงวัย) โดยคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และศักยภาพการกีฬา  
         4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ การเสริมสร้างพลังทางสังคม (เพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม เพ่ิมคุณภาพชีวิตประชากร
สูงอายุทุกมิติเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย)  การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะลดช่องว่างความ
เหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด เพ่ิมรายได้ของครัวเรือนใน
ภาคเกษตร การสร้างหลักประกันทางสังคม  
         5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่
มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่
สีเขียวเพ่ิมขึ้น ปรับปรุง / ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล ได้แก่ การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ โดยปรับปรุงพัฒนาการบริการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลในการประกอบธุรกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนและการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งเสริมนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
และเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการบริการภาครัฐที่มีคุณค่า ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย สะดวก 
และทันต่อสถานการณ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทและ
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  
       พร้อมกล่าวว่า การท ากฎหมายทั้งกฎหมายใหม่ กฎหมายหลักและกฎหมายรองต้องท าไปพร้อมกัน และ
การด าเนินการต่าง ๆ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการจัดท า
กฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพราะสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยมีความสงบสุข  มีความยั่งยืน มีความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมคือกฎหมายเท่านั้น โดยยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
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จัดท างบประมาณ จะท าให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนร่วมกันท าดีเพ่ือแผ่นดิน และ
ท าความดีด้วยจิตอาสาด้วยหัวใจ เพ่ือคนไทยทั้งประเทศ ย้ าไม่มีใครจะแก้ปัญหาให้คนไทยและประเทศไทยได้ นอกจากคน
ไทยด้วยกันเอง 

5. ขอเชิญชวนให้ สพป.และ สพม. ส่งคลิปเด็กนักเรียนที่กล้าแสดงออกในชั้นเรียนหรือชุมชน  
คลิปเกี่ยวกับการจัดการเยนการสอน PLC  คลิปการจัดการขยะ หรือทักษะอาชีพ 

6. ชื่นขม เด็กชายจิรชาติ สายบัวทอง นักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ เก็บสร้อยคอ 
ทองค าน้ าหนัก 2 บาทได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ 

 
 
ชื่นชม เพชรบูรณ์ - ชื่นชม น้องโอม นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เก็บสร้อยคอทองค าหนัก 2 บาทได้รีบน าส่ง
ครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของแม้เจ้าตัวจะมีฐานะยากจน  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กเก็บของได้แล้ว
ส่งคืนเจ้าของ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบว่า เด็กดังกล่าวได้แก่  เด็กชายจิรชาติ สายบัวทอง หรือน้องโอม  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  สังกัด ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 40 เก็บสร้อยคอทองค า น้ าหนัก 2 บาท (มูลค่า 4 หมื่นกว่าบาท) ได้ ที่บริเวณขอบสระน้ าด้านหลัง
โรงเรียน เพ่ือเตรียมปลูกผักลอยน้ า ตอนนั้นมีนักเรียนร่วมชั้นด้วยกัน 16 คน ที่มาช่วยกันเตรียมพ้ืนที่ปลูกผักลอยน้ า ทันที
ที่น้องโอมเห็นสร้อยคอทองค า เจ้าตัวก็รีบวิ่งไปหา ด้วยความตื่นเต้น เพ่ือมอบให้กับครูน าไปประกาศหาเจ้าของสร้อยคอ
ทองค า เส้นดังกล่าว 

ด้านเจ้าของสร้อยทองค า หนัก 2 บาท คือ นายพงษ์ศักดิ์  สีกุลา(บอย)  ซึ่งเป็นพ่อค้า ขายอาหาร  
ใน โรงเรียนหลังจากได้ยินประกาศก็มาแสดงตัวเป็นเจ้าของและ เล่าถึงเหตุการณ์ว่า วันนั้น ตนเองได้ไปช่วยเหลือสุนัขที่เลี้ยง
ไว้ ซึ่งประสบเหตุติดข่ายดักปลาในสระหลังโรงเรียน จึงรีบลงไปช่วยแล้ว ก็วางกระเป๋าสะพายพร้อมถอดสร้อยวางไว้ที่ขอบ
สระหลังช่วยสุนัขได้ก็กลับบ้าน มีภรรยาเป็นคนหยิบกระเป๋ากลับบ้าน  โดยไม่รู้ว่า สร้อยคอทองค าวางอยู่ข้างๆ กระเป๋า เจ้า
ตัวก็ยังไม่รู้ตัวว่าสร้อยคอทองค า หาย จนกระทั่งมีครูสอบถามว่า มีเด็กเก็บสร้อยคอทองค าได้ จึงรู้ว่าสร้อยของตัวเองได้
หายไป ด้านเจ้าตัวรู้สึกดีใจมากๆ ที่มีเด็กดีๆ แบบนี้ ตนเองและภรรยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องโอม และยัง ให้น้องโอม
และน้องโอ๊ต  (ฝาแฝดของน้องโอม) รับประทานอาหารกลางวันฟรี จนเรียนจบชั้น ม.3 

ทางด้านโรงเรียนซับบอนวิทยาคม หลังทราบถึงการกระท าความดีของนักเรียนดังกล่าว ก็มีการชมเชย 
และเสนอไปยัง ส านักงานเขตฯ เพ่ือหาทุนการศึกษาช่วยเหลือ เด็กทั้ง 2 คนต่อไป แม้ฐานะทางบ้านยากจน แต่ก็ไม่คิดจะ
เก็บทองมาเป็นของตนเอง ซึ้งถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนๆ และสังคมต่อไป 
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7. นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ช่วยชีวิตหนุ่มชาวจีนสิ้นหวังกระโดดสะพานตากสิน 
ฆ่าตัวตาย 

เปิดตัวฮีโร่ เด็กนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม หลังช่วยเหลือชาวจีนที่คิดสั้นจะกระโดดสะพาน 
ตากสิน ฆ่าตัวตายเมื่อวานนี้เผยภาพวินาทีที่นักเรียนชายเข้าช่วยเหลือชาวจีนที่คิดสั้นจะกระโดดสะพานตากสินฆ่าตัวตาย
เมื่อวานนี้ ซึ่งโลกโซเชียลแห่ชื่นชมกันเป็นจ านวนมากนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิวรา
ราม โดยเด็ก ๆ บอกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มของตนเองมาเปิดหมวกร้องเพลง ลานใต้สะพานรถไฟฟ้าบีทีเอส ตาก
สิน และได้มีชาวจีน น าเงิน 1,000 หยวน มาส่งให้และเดินไป-เดินมาน าเงินอีกกว่า 1,600 หยวน รวมถึงน าโทรศัพท์มาส่ง
ให้อีกจึงวิ่งตามเอาไปคืน แต่ชายดังกล่าวปฏิเสธที่จะรับของคืนพร้อมบอกให้น าไปแลกเป็นเงิน เพราะตนไม่อยากมีชีวิตอยู่
แล้ว อยากจะฆ่าตัวตายตามพ่อและอากงที่เสียชีวิตในเมืองไทยระหว่างนั้น เห็นท่าไม่ดี จึงเดินตามไป จนรู้ว่าเป็นชาวจีน นาย
สิทธิชาติ มลิวัลย์ ซึ่งพูดภาษาจีนได้ พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ไม่ส าเร็จ จึงช่วยกันล็อคตัวลงมา
นั่งด้านล่างและโทรแจ้งต ารวจท่องเที่ยวมาช่วยเหลือใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง และขอให้ชายดังกล่าวมั่นใจพวกตนเองที่จะให้
ความช่วยเหลือจนถึงที่สุด 

8. บริษัท  ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จ ากัด ได้จัดท าโครงการ  
“เพิ่มผัน ปันโอการ เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส 

 
แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  “นอกหน้าต่างบานเล็ก” 

 
"เด็ก เยาวชน จติอาสา รว่มพฒันาชาต"ิ 

ส าหรับการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  
โดยส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กต่อไป 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สพฐ.) ได้จัดท าหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ในชื่อว่า "นอกหน้าต่างบานเล็ก" ซึ่งได้กราบบังคมทูลพระ
กรุณาขอพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอประทานพระคติธรรมจากพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก รวมถึงค าขวัญและสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือน าลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

นักเรียนที่น าเสนอในรูปแบบนิทาน เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ และการ์ตูนช่อง  
บทความพิเศษ และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ จากนักเขียนรับเชิญและผู้มีชื่อเสียงในสังคม รวมถึงบทความดี ๆ ที่
แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน อาทิ 
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“กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล นักเขียนรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี 2561 
“ล าพู แสงลภ” นักเขียนชุดนิทานหนูนิด 

“น้องแพร” เจ้าของเพจ น้องแพรพาเพลิน สาวน้อยนักฝันมุ่งมั่นสู่การเป็นช่างแต่งหน้า 
ระดับโลก 

“เด็กหญิงเรไร” ผู้สร้างรอยยิ้มผ่านบันทึกประจ าวัน เจ้าของหนังสือและเพจเรไรรายวัน 
คุณเชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ และคุณฌอห์ณ จินดาโชติ ดารานักแสดงที่ให้เทคนิคและ

ข้อคิดดี ๆ ว่า การอ่านมีความส าคัญอย่างไร และจะน าไปสู่ความส าเร็จได้อย่างไร 
“เด็กไทยสร้างชาติ” นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เรื่อง “ข้าวทนแล้ง” และ  

“รถยนต์ประหยัดพลังงาน” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 
“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ” เรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และแนวทางป้องกันตัวจากเกมเสริมทักษะการเรียนรู้จาก สวทช. 
ความพิเศษของหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2562 คือ สามารถติดตามภาพการ์ตูนแอนิ 

เมชั่น และคลิปบทสัมภาษณ์ ผ่าน QR Code ในหนังสือ “นอกหน้าต่างบานเล็ก” หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
2. การพัฒนาคุณภาพภาษาไทยของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
3. โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนบ้านวังกว้าง จ.ปัตตานี 

 
  ข้อราชการ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 

1.  การใช้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น แทนถุงพลาสติก เช่น กาบหมาก กาบกล้วย   ฯลฯ 
มอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาน าเข้าท่ีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 26  ธันวาคม  2561 

2. โครงการต้านภัยหนาว 3 – 5  มกราคม  2562  มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าโครงการ 
คาราวานต้านภัยหนาว เพชรบูรณ์ – เลย เขต 3 (ภูเรือ) และน าเข้าท่ีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่  26  
ธันวาคม  2561 

3. เส้นทางการจัดกิจกรรม Rally ในปี 2562 
4. สรุปผลการคัดเลือก   1  ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ล าดับที่ ชื่อต าบล โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 
1 ชอนไพร บ้านสักแห้ง  
2 ดงมูลเหล็ก บ้านโนนสะอาด  
3 ตะเบาะ บ้านป่าบง  
4 ท่าพล บ้านนางั่ว  
5 นาป่า บ้านบง  
6 นายม บ้านนายม  
7 ในเมือง บ้านสะเดียง  
8 สะเดียง อนุบาลเพชรบูรณ์  

9 บ้านโคก บ้านห้วยผักไล  

10 บ้านโตก บ้านโตก  
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นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต  1 
1.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ขณะนี้ ยังมีอีก 1 กลุ่มที่ยังไม่ส่ง  

คือ กลุ่มลาดแค  ได้ประสานงานแล้วให้รีบด าเนินการโดยด่วน  ส่วนที่ส่งมาแล้ว  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและน าเสนอกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

2.  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ในต้นเดือนมกราคม  2562  ให้เริ่มด าเนินการและส่งส านักงาน 
วัฒนธรรมในวันที่  15  มกราคม  2562  ด าเนินการคงสภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริการงานบุคคล 
1.  การจัดสรรงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง  โครงการคืนครูให้ 

นักเรียน  ในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ระยะเวลา  
3 เดือน (ตุลาคม –  ธันวาคม  2561) โดยมีเงินสบทบประกันสังคม ร้อยละ 5 จ านวน  17 อัตรา ไม่มีเงิน
ประกันสังคมมาให้จ านวน  21  อัตรา ท าให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายเงิน 

2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีต าแหน่ง ดังนี้ 

1.  สพป.  จ านวน  31  ต าแหน่ง 
2. สพม.    จ านวน   9  ต าแหน่ง 

 
 
 

11 ป่าเลา บ้านป่าแดง  

12 ระวิง บ้านระวิง  

13 วังชมภู บ้านยาวี – ห้วยโป่ง  

14 ห้วยสะแก บ้านห้วยสะแก  

15 ห้วยใหญ่ บ้านโป่งหว้า  

16 ศาลาลาย บ้านคลองปลาหมอ  

17 ชนแดน บ้านคลองห้วยนา  

18 ทรัพย์พุทรา บ้านทรัพย์พุทรา  

19 ดงขุย บ้านกม.28  

20 ตะกุดไร บ้านหนองกลอย  

21 ท่าข้าม บ้านท่าข้าม  

22 บ้านกล้วย บ้านเขาชะโงก  

23 พุทธบาท บ้านห้วยงาช้าง  

24 ลาดแค บ้านลาดแค  

25 ซับเปิบ บ้านซับเปิบ  

26 วังศาล บ้านวังศาล  

27 วังหิน บ้านวังหิน  

28 วังโป่ง อนุบาลวัโป่ง  
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3. การประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผอ.โรงเรียนในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

-  อัตราว่างที่ประกาศไม่บรรจุผู้บริหารสถานศึกษา มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คน   
จ านวน  6 โรงเรียน ( บ้านบุ่งกกเรียง  บ้านห้วยนาค บ้านหนองแหวน บ้านโคกเจริญ บ้านดงหลง บ้านด่านช้าง) 

- อัตราว่าง ที่ประกาศขอบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน  
(บ้านวังจาน บ้านห้วยแหน บ้านถ้ าแก้ว บ้านตะกุดเป้า บ้านโป่งตาเบ้า บ้านกล้วย บ้านหนองระมาน บ้านผาทอง 
ธาราคีรี บ้านดงลาน บ้านโคกยาว บ้านดงลึก บ้านไร่ฝาย บ้านใหม่วังตะเคียน บ้านทางข้าม) 
  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

1.  การจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ปี 2562  ในวันที่  20  ธันวาคม  2561   
สพฐ.ให้รายงาน 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
1.  ท าบุญเดือนเกิดประจ าเดือนธันวาคม  2561  ในวันที่  21  ธันวาคม  2561   

ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่  19 – 27 มกราคม  2562   

โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเป็นเจ้าภาพการแสดงเวทีกลางในวันที่  20  มกราคม  2562   ได้รับ
งบประมาณ มาทั้งสิ้น  30,000 บาท  

3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดัเพชรบูรณ์ ได้ประกาศให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  นางอารีย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. ขอเชิญชวนให้ สพป.และ สพม. ส่งคลิปเด็กนักเรียนที่กล้าแสดงออกในชั้นเรียนหรือชุมชน  
คลิปเกี่ยวกับการจัดการเยนการสอน PLC  คลิปการจัดการขยะ หรือทักษะอาชีพ ให้ส่งคลิป เป็นประเภทโรงเรียน       
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และให้น าเข้าที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่  26  ธันวาคม  2561  โดยโรงเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมจะมีเกียรติบัตรให้ด้วย 
 
 

 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 


