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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 
 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 28  ธันวาคม  2561 

 

 
 

สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รัก ทุกท่าน 
               เนื่องในโอกาสเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ที่ก าลังจะมาถึงนี้ ผมขออัญเชิญข้อความ
พระราชทานพร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการ
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในแบบ
ต่าง ๆ” ที่สะท้อนให้เห็นถึง พระองค์ท่านทรงให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกก าลังกาย อันเป็น
กิจกรรมดี ๆ ที่สมาชิกในครอบครัว สามารถท าร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อ่ืน ๆนอกจากนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุน หมู
อยู่ยั่งยืน” พร้อมข้อความพรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า “ให้คนไทยใช้ปัญญา ในการ
พิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ” ซึ่งผมขออัญเชิญ “พรอันประเสริฐ” ของทั้ง 2 พระองค์ มาเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส าหรับพ่ี
น้องประชาชนชาวไทย ทุก ๆ คน โดยขอให้น้อมน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างความสงบ ความสุข 
ส าหรับตนเองและครอบครัว รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจน้อย -ใหญ่ เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า 
ส าหรับสังคมและบ้านเมืองด้วย ซึ่งผมเห็นว่าทั้งการออกก าลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้สติปัญญาในการ
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แก้ปัญหา อีกทั้งการให้ความส าคัญกับการสร้างความอบอุ่น มั่นคงของสถาบันครอบครัวนั้น จะเป็นประโยชน์อย่าง
มาก ส าหรับพวกเราทุกคน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกในวันข้างหน้า ในมิติต่าง ๆ รวมไปจนถึงความผันแปร
ทางธรรมชาติ และทางเทคโนโลยีด้วยนะครับพ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ  อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว ประเทศไทย
ของเรา ก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ไปจนครบ
หนึ่งขวบปีเต็ม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในโอกาสที่เลขาธิการอาเซียน เดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้จัดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” ขึ้น ณ ท าเนียบรัฐบาล ถือ
เป็นการเปิดตัว และแสดงออกถึงความพร้อมของไทย ส าหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ด้วยความมุ่งมั่น 
ส าหรับการจัดงานครั้งส าคัญนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากผู้แทนทุกภาคส่วน ทั้งคณะทูตจากประเทศสมาชิก
อาเซียน เยาวชน นักศึกษา ภาคเอกชน ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียง นักกีฬา รวมไปถึงผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับอาเซียน
โดยตรง ต่างได้มาร่วมกิจกรรม ด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หรือเป็น “ทีมประเทศไทย” เพ่ือร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย ที่ตั้งไว้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  ทั้งนี้ อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2510 
ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษมาแล้ว โดยอาเซียนได้เติบโต เป็นประชาคมในภูมิภาคที่มีสันติภาพและความมั่นคง 
โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นล าดับ 6 ของโลก ที่มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ล าดับที่ 4 ของโลก ภายในปี ค.ศ. 2030 
หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมา อาเซียนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  และมีการค้าการลงทุน
ที่เติบโตขึ้นมากภายใต้ความตกลงอาเซียน อย่างไรก็ดี อาเซียนก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประเด็น อาทิ 
การแข่งขันทางการค้า เทคโนโลยีก้าวกระโดด อาชญากรรมข้ามชาติ ความเหลื่อมล้ า และความเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างสังคมในภูมิภาค ท าให้เราทั้ง 10 ประเทศ ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นบนพ้ืนฐานของ “เอกภาพ
อาเซียน” และหลักการ “สามเอ็ม” (3Ms) คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual trust) ความเคารพซึ่งกัน
และกัน (Mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ
รองรับความท้าทาย พร้อมทั้งเสริมสร้างความยั่งยืน ให้กับอาเซียน ในทุกมิติ  ส าหรับการเป็นประธานอาเซียนนั้น 
นับเป็นโอกาสของประเทศท่ีจะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งเท่านั้นในทุก ๆ 10 ปี  โดยในช่วงเวลาหนึ่งปีนี้ ประเทศไทยและ
พ่ีน้องประชาชนชาวไทย ควรใช้โอกาสนี้ ในการช่วยกันผนึกพลังขับเคลื่อนให้ประชาคมอาเซี ยนมีความเติบโต
ก้าวหน้า มีนวัตกรรม สร้างอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อมโยง ทั้งในและนอกภูมิภาค เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้ง ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค โดยการท าหน้าที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร์ ในปี 
2561 ที่ก าลังจะหมดลง นับได้ว่าประสบความส าเร็จอย่างมากในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความ
เข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยจะสานต่อประเด็นที่อาเซียนได้ให้ความส าคัญในปี
นี้ โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพ่ือสร้างความต่อเนื่องและให้เกิดผลอย่างยั่งยืนให้กับประชาคม
อาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาค พยายามแก้ไขข้ออุปสรรคที่ท าให้ความ
ร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว รวมทั้งการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนใน ASEAN 
และภาคีภายนอก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอาเซียน อาทิ เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง และมองไปในอนาคต เพ่ือให้เกิดการเติบโตและพัฒนาการที่ยั่งยืนนะครับ   ผมขอเรียนว่า ในการท าหน้าที่
ประธานอาเซียนนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 180 การประชุม ทั้งในกรุงเทพฯ เมืองหลัก และเมืองรอง
ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยัง
จะสร้างประโยชน์ จากความร่วมมือด้านต่าง ๆ ให้กับพ่ีน้องประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการเดินทางเข้ามาเห็น เข้ามาสัมผัสกับคนไทย ธุรกิจไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย ก็จะเอ้ือ
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และประชาชนได้ดีขึ้น ผมจึงอยากขอให้คนไทยทุกคนเตรียมตัวเปิดบ้านของเรา 
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับผู้น าและผู้เข้าร่วมประชุม ที่แขกต่างบ้านต่างเมือง ทั้งเพ่ือนอาเซียนและประเทศคู่
เจรจาอาเซียนจากทั่วโลก เพ่ือให้การประชุมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลอย่างที่มุ่งหวัง และยังสร้าง
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ความประทับใจให้กับผู้มาเยือน จนอยากจะหวนกลับมาเยือนบ้านเราอีก ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศและ
การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผมขอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นพลังของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนใน
ทุกมิติ โดยร่วมกันผลักดันการพัฒนาอาเซียนไปพร้อม ๆ กับประเทศสมาชิก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือสร้างสังคม
อาเซียนที่สงบสุข เข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ การเป็นประธานอาเซียนนั้น ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะ
สามารถขับเคลื่อนให้ลุล่วงเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน เราในฐานะคนไทย ต่างมีส่วนที่จะช่วย
สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง  ด้วยการให้บริการ และการแสดงน้ าใจ อาทิ  
“อาเซียน เลน” ส าหรับการบริการและการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการอ่ืน ๆ ส าหรับ
อาคันตุกะ นอกจากจะต้องซื่อตรงแล้ว ควรค านึงถึงความสะดวกสบาย สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้าน 
ร้านรวง ต้องดูแลรักษาหน้าบ้านให้น่ามอง ไม่มีขยะ ร้านอาหาร ร้านขายของ ซึ่งปัจจุบันทราบว่าพยายามรณรงค์ 
“งด ลด เลิก” พลาสติก - โฟม ได้เป็นจ านวนมาก พร้อมหันมาใช้วัสดุรีไซเคิล เพ่ือลดปริมาณขยะและลดโลกร้อน 
ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดของไทยในฐานะประธานอาเซียนในครั้งนี้ ที่ต้องการจัดการประชุมแบบ “Green 
Meeting” เพ่ือให้สมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาทั่วโลกที่มาเยือน ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของเรานะครับ 
พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ  
จากการที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้านี้ รัฐบาลได้มีแผนงานโครงการจ านวนมากของหน่วยงานต่าง ๆ และ
กระทรวงที่เก่ียวข้องที่ได้ตระเตรียมไว้ เพ่ือชาวอาเซียนในภาพรวม อาทิ การประกาศให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรม
อาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท าแผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในอาเซียนและทั่ว
โลก เพ่ือส่งเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมีประเทศไทยเป็นผู้
ประสานงานความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา และเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลก 
อาทิ หนังสือวิวิธอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ส าคัญของอาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน  เทศกาลหุ่นอาเซียน และ
เปิดตัวภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เรื่อง “รามเกียรติ์” (หรือ รามายณะ) อันเป็นมรดกร่วม ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ในโอกาสเฉลิมฉลอง 237 ปีกรุง
รัตนโกสินทร์ กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก โดยจะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในยุโรปและเอเชีย 
รวมทั้งนิทรรศการ ASEAN Street Food อีกด้วยทั้งหมดนี้ เรามีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้มิติทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้นโยบายการทูตทางวัฒนธรรม เพ่ือผสานอาเซียนให้เป็น
หนึ่งเดียว ด้วยอัตลักษณ์ท่ีงดงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ให้โดดเด่น
เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก นอกจากนี้จะเป็นการผนึกก าลังของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือจะสร้างบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมโลกต่อไปด้วย 
 “พลังทางวัฒนธรรม” นั้น แม้จะเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถจะรับรู้ได้ถึงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ 
นอกจากจะสะท้อนให้ถึงความเป็นชาติแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
มนุษย์ได้อีกด้วย ดังนั้น ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรม
สร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 และขอหยิบยกมากล่าวซ้ า อีกครั้ง เพ่ือย้ าเตือนถึงความส าคัญของแต่ละรางวัล อาทิ 
รางวัลบุคคลแห่งปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์น ามาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และปฏิบัติตนเป็นที่
ยอมรับของสังคมได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) คนไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้าน
สันติภาพและเมตตาธรรม ศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ณ นคร เป็นผู้ช าระประวัติศาสตร์ แปลศิลาจารึก  ศาสตรเมธี 
ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และ
เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยได้รวบรวมพลังศิลปินขัวศิลปะเชียงราย เขียนภาพ The Hero และสละก าลังทรัพย์จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์จ่าแซมที่อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน อีกด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อ านวยการศูนย์
อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย ในอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน  ซึ่งได้ท างานอย่างทุ่มเท เสียสละ เป็นนักบริหาร
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จัดการที่ดี สามารถช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าออกมาจากถ้ าหลวงได้อย่างปลอดภัย ท าให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) อดีตนักท าลายใต้น้ าจู่โจม ซึ่งเป็นผู้มีจิต
อาสา มาช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่า จนหมดสติ และเสียชีวิตลง นับว่าเป็นผู้กล้า ผู้เสียสละ เป็นวีรบุรุษแห่งถ้ า
หลวงขุนน้ านางนอน ที่ยิ่งใหญ่ และนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ต้นแบบของเด็กและเยาวชน และ
ประชาชน ในการช่วยเหลือสังคม มีผลงานที่โดดเด่นในโครงการก้าวคนละก้าว เพ่ือระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และสร้างโรงพยาบาลเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท ท าให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง เป็นต้น  ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดี และขอให้พวกเราทุกคนได้ยกย่องเป็นต้นแบบแห่งความดีงาม และ
ความเป็นไทย ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรา และอยากประกาศแก่นานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับรู้ว่าคนไทยมี
ความรู้ ความสามารถ มีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตอาสา ที่ส าคัญ เราทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งใน
การท าความดีเพ่ือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ ที่ทรงมีพระราชปรารถนา ให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มี
จิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการท าคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติด้วย สุดท้ายนี้ เนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ที่พ่ีน้องชาวไทยทั้งประเทศ จะได้เฉลิมฉลองศกใหม่ กับครอบครัว และญาติมิตรตามวิถีไทยที่งดงาม 
และครรลองของบ้านเมือง ที่เหมาะสม ผมขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา หรือท่องเที่ยว ขอให้เดินทางไปและ
กลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา และค านึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นที่ตั้งนะครับ 
ส าหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้ไปไหนไกล นอกจากจะมีการจัดกิจกรรม Count down แล้วยังมีงาน “อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าซึ่งมีกิจกรรมการกุศลมากมาย 
เหมาะส าหรับการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัว   นอกจากนี้ ผมขอแนะน าให้ลองไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และพหุวัฒนธรรม อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเกาะในแม่น้ าเจ้าพระยา โดย
เป็นถิ่นฐานของชุมชนชาวมอญที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมมอญไว้อย่างเหนียวแน่น 
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา  วัดส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกซื้ออาหา รและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิกรูปร่างต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชน
ต้นแบบอารยสถาปัตย์ ตามโครงการเกาะเกร็ดโมเดล ที่คนพิการและทุกคนในสังคม สามารถด ารงชีวิต และเดินทาง
ได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับของดีเมืองนนท์ นอกจากสวน “ทุเรียนนนท์” ที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็ยังมี
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีเสน่ห์ จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถแปลงเป็นอาชีพ  สร้างรายได้ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 6 อ าเภอ 30 หมู่บ้าน 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางน้ า เส้นทางธรรมชาติ และเส้นทางวัฒนธรรม 
อีกจังหวัด ที่ก็ไม่ไกลเลย เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และพหุวัฒนธรรมและการส่งเสริมเส้นทางปั่นจักรยาน 
บริเวณ คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ 
มากที่สุด ยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และ
พรั่งพร้อมด้วยวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์ส (Times) ให้เป็น “ปอดกลางเมือง” 
ที่ดีที่สุดของเอเชียอีกด้วย  อีกท้ัง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า สถานตากอากาศ
บางปู เมืองโบราณ และฟาร์มจระเข้ เป็นต้น 
 ขอบคุณนะครับ  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง มีสวัสดิภาพ ในการเดินทางไป - กลับและทุกครอบครัวมี
ความสุขนะครับ สวัสดีครับ 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  เลขาธิการ กพฐ.อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  โดยขอส่งความ 

ปรารถนาดีมายังเพื่อนครู ผู้บริหารทุกท่าน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
2. วันที่  27  ธันวาคม  2561  เป็นประธานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยก 

ขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ” 

 
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงข่าวประกาศ
เจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของ
รัฐบาล พร้อมเน้นย้ าให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุม
คณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ในเบื้องต้นก าหนดเป้าหมายให้
ข้าราชการทั่วประเทศปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ โดยคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอย
ของหน่วยงานภาครัฐจะลดลงได้มากถึง 12,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ และสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณ
พลาสติกถุงหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการด าเนินงานร่วมกันต่อไป  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เล็งเห็นความส าคัญในปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งควรสร้างความตระหนักตั้งแต่เยาวชนของชาติ จนถึงข้าราชการและบุคลากรในส่วนกลาง
และเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดย
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือให้ส านักในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการ
ด าเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพ้ืนที่ของหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชนและ
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ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังได้ก าหนดมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพฐ. ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้ส าเนา
เอกสารทางราชการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (No Copy) การใช้ QR Code เพ่ือลดการใช้กระดาษในการประชุมต่างๆ 
เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้าในหนังสือแจ้งเวียน และลดการใช้กระดาษรองปกรองหนังสือแจ้งเวียน รวมถึงลดการใช้ขวดน้ า
พลาสติกในการประชุมใน สพฐ. เช่น การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และการประชุมของส านักต่างๆ โดยให้ใช้แก้วน้ าแทน และ
รณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรใช้ภาชนะส่วนตัวมาประชุม ทั้งแก้วน้ าส่วนตัวหรือกล่องข้าวส่วนตัว และหากต้องมีการ
แจกข้าวกล่อง ให้เน้นการใช้ภาชนะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นกล่องชานอ้อย “ในส่วนของมาตรการที่จะด าเนินการในอนาคต 
สพฐ. จะจัดให้มีการแยกขยะอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน โดยจะวางถังแยกกันอย่างชัดเจนในแต่ละอาคารและ
ชั้น ถังขยะที่แยกแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย มีการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ส ารวจว่าลดลงหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอย งดใช้โฟมบรรจุอาหารในการประชุมของ สพฐ. 100% ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และก าหนดเป็นตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยงานใน สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว 
 

3. วันที่  3  มกราคม  2562  ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องกันหนาว ให้นักเรียนในสพื้นที่ประสบภัย 
หนาว “โครงการรินน้ าใจ  ต้านภัยหนาว สพฐ.” 

 
                  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผน สพฐ.เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกันหนาว โครงการ”รินน่ าใจช่วยภัยหนาว สพฐ.” เพ่ือพ่ีน้องชาวจังหวัดเลย  โดย
นางสาวสุชาดา  สภาพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษากและรองผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
สพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ   เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพ้ืนที่
ประสบภัยหนาวของนักเรียนในสังกัด มอบเครื่องกันหนาวพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ที่ประสบภัย
หนาว โดยการน าร่อง ในพ้ืนที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงการด าเนินงานโครงการ โดยการขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาว  และการ
สนับสนุนในรูปแบบของการบริจาคเงินเพ่ือสมทบเข้าบัญชี สพฐ.รวมน้ าใจสู้ภัยหนาว  โดยการน าเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่อง
กันหนาว เพ่ือมอบให้นักเรียนในพ้ืนที่ที่ประสบภัยหนาว ในวันนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนสิ่งของมามอบมีมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 
๙๕๐,๐๐๐  บาท (เก้าแสน- ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายนาม ดังนี้ 
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๑. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียน จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ 
  มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๒. .มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จ ากัด มอบผ้าห่มกันหนาว จ านวน๑,๐๐๐ ผืน   
มูลค่า  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบเงิน จ านวน ๒๓๒,๑๒๘ บาท (สองแสนสาหมื่น 
สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  มอบเงิน จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๕.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด  
หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคคลไม่ประสงค์ออกนาม  

ร่วมบริจาค จ านวน ๑0๘,๓๓๒.๕0   บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ถ้วน) และยังมีการบริจาค
โดยตรงกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต ในจังหวัดเลย  นอกจากที่ได้กล่าวมานี้  มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และบุคคลต่าง ๆได้ร่วมบริจาคสมทบเข้าบัญชี สพฐ. รวมน้ าใจสู้ภัยหนาวอีกจ านวนหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจะได้รวบรวมน าไปด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน      ที่ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป  ณ ห้องประชุมเทพ
บุญเติม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จังหวัดเลย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562. 

4. วันที่  4  มกราคม  2562  ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาเพ่ือประชาชน ที่
โรงเรียนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562ที่ผ่านมา  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ได้ออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬาและรักษาดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ส าหรับให้ประชาชนในชุมชน
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยมี นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
กล่าวรายงานการด าเนินงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู 
นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 3,000 คน  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มี
นโยบายก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
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พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถใน
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือมุ่งการบรรลุผลส าเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มองเห็นความส าคัญในการใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
ประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย จึงได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโครงการลานกีฬาเพ่ือประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงาน
สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้ระดมพลังความคิด ความสามัคคี จากบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน เพ่ือขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นข้าราชการ 
พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ในที่ท างาน ในโรงงาน มา
ออกก าลังกายนอกเวลาการท างาน เพ่ือเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่
ท างานหรือที่พักอาศยั ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูที่มีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุก
หมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยไมตรีจิต โดยก าหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ 
โรงเรียนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในอดีตนั้น บางท่านอาจคิดว่ากีฬาเป็นเพียง
กิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและสร้างความแข็งแรงของร่างกาย แต่ในปัจจุบันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ กระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ 
อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม และภาพลักษณ์ของประเทศในทางด้านกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
และสังคมอีกด้วย รวมทั้งกีฬาจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   “นอกจากนี้ การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา ยังเป็นการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกก าลังกาย จะเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้เห็นความส าคัญของการเล่นกีฬา ท าให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ประกอบกับมี
องค์ความรู้ด้านการกีฬาอันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล น ามาซึ่งความภาคภูมิใจและ
สร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะส่งเสริมประชาชนในชุมชนของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่
แข็งแกร่ง มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีน้ าใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยา
เสพติด และอบายมุข ดังนั้น การเปิดพ้ืนที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาเป็นที่ออกก าลังกายและเล่น
กีฬา จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง หวังว่าการเปิดลานกีฬาในครั้งนี้จะเป็น
ต้นแบบที่ขยายผลไปทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง” รมช.ศธ. กล่าว  ขณะที่ นายสิทธิชัย 
มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 รายงานว่า การด าเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาตามประเภท
และชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต ต่อยอดสู่
ทักษะอาชีพได้ โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนสันก าแพงได้สนับสนุน
โครงการลานกีฬาเพ่ือประชาชน โดยให้บริการส าหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการวิ่งเพ่ือออกก าลังกาย
ในช่วงเช้าและช่วงเย็น รวมถึงบริการเครื่องออกก าลังกาย และเปิดให้โรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานส่วนราชการเข้ามาใช้
สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬาอีกด้วย นอกจากนั้น ในโอกาสต่อไปข้างหน้า ทางโรงเรียนพร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการ
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ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการประกอบกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิก หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

5. วันที่  5  มกราคม  2562  เป็นประธานเปิดงาน Edudigital ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
วันนี้ (5 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 , 35 , 36 , 
37 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 – 6 รวมจ านวนทั้งสิ้น  350 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6  
มกราคม 2562 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ “EDUdigital 2019” ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมความ
พร้อมบุคลากรการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้เร่งน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้ง
ให้ความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่มีจ านวนนับล้านคนทั่วประเทศ ซึ่ง
บุคลากรจ านวนมากเหล่านี้ ควรได้รับโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ที่มีประโยชน์อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ที่ส าคัญ
ต้องสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอินเทอร์เน็ต และรวมไปถึงให้ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ Social Media อย่างสร้างสรรค์ รมช.ศึกษาฯ เปิดงาน “EDUdigital 2019” ขานรับนโยบายรัฐบาล 
เตรียมความพร้อมบุคลากรการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ในการนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สนองนโยบายดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงด าเนินการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน 
“EDUdigital 2019” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและให้สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตต่อไป 
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แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาออนไลน์ 
 
  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
แจ้งข้อราชการดังนี้ 

1.  การคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ”  

2. มอบ นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอแผนขับเคลื่อนการเบิกจ่าย 
งบประมาณทุกวันพุธ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลัก 

3. มอบกลุ่มอ านวยการ แจ้งเวียนเรื่องการคัดแยกขยะ จัดท ามาตรการให้แล้วเสร็จภายใน 
อาทิตย์หน้า (7-11 มกราคม 2562)  โดยมีรางวัลให้ และจัดท าป้ายโครงการพร้อมทั้งมีถังขยะเพ่ือคัดแยกขยะ 

4. สพฐ.จะลงพ้ืนที่ ตามโครงการ  รินน้ าใจ ต้านภัยหนาว สพฐ. ระหว่างวันที่  3 – 5  มกราคม   
2562  โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะไปสบทบในวันที่  4  มกราคม  2562  ทั้งนี้  มอบกลุ่มอ านวยการจัดท า
ป้าย  “โครงการรินน้ าใจ ต้านภัยหนาว สพฐ.” (เพชรบูรณ์ เขต 1 – เลย เขต 3) 4 มกราคม  2562  พร้อมทั้ง
จัดท าก าหนดการ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบด้วย  โดยออกเดินทางในเวลา 09.00 น.  ถึงโรงเรียนอนุบาลด่าน
ซ้าย  จ.เลย  เวลา  11.00 น. 

5. มอบกลุ่มอ านวยการ จัดจัดค าสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (ITA Online) โดยมอบหมายให้ ผอ.เขต และ
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะ  พร้อมทั้งจัดท าบันทึกเสนอเพ่ือขอไปศึกษาดูงานที่ สพป.สระแก้ว 
เขต 1 โดยใช้ รถตู้ 1 คัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2562 

6.  ข้อมูล BRS ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เรียบร้อย พร้อมส่งในวันที่  9   
มกราคม  2562 แล้วหรือไม่  หากยัง ขอให้กลุ่มบริหารงานการเงินเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน 

7.  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 ต าแหน่ง  
 วุฒิการศึกษา ป.6  อายุระหว่าง  35 – 55  ปี  
   

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

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

 
 


