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เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็ นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 29  มีนาคม  2562 

สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

ผมขอขอบคุณนะครับ พ่ีน้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่ได้ให้ความสนใจติดตามรายการ “คืนความสุขให้คน 
ในชาติ”  และรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  มาโดยตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
รายการนี้ได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อันเป็นหนึ่งใน
ศาสตร์พระราชาที่ส าคัญ โดยการให้หลักคิดและยกระดับจิตใจ เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวม
ได้ในที่สุดนะครับ ดังนั้น เนื้อหาสาระของรายการ นอกจากจะน้อมน าศาสตร์พระราชาในมิติต่าง ๆ มากล่าวกับพ่ี
น้องประชาชนทั้งประเทศ ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนแล้วนะครับ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ 
และขอความร่วมมือด้วยไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งจะมีการถ่ายทอดไปยังข้าราชการทุกระดับ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญใน
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ แล้วผมก็ถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารที่ส าคัญของ
นายกรัฐมนตรีกับพลเมืองไทยทุกคน ทุกอาชีพ และทุกวัย ในการแถลงแนวคิด นโยบาย รายงานผลการด าเนินงาน 
และแจ้งเตือนภัย อีกทั้งการปลูกต้นไม้ในใจคน คนไทยนะครับ ด้วยการกระตุ้นเตือนด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เริ่ม
แห้งเหือดไปจากสังคมไทย มาพอสมควร และการปลูกจิตส านึกความรักบ้านเมืองแผ่นดินเกิด ความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ และอุดมการณ์ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิ
สมภาร ด้วยการช่วยกัน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  

หลังจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศชาติและประชาชนไทย ส าหรับพระราชพิธีบรม 
ราชาภิเษก ที่ใกล้จะมาถึง ในห้วงวันที่ 4, 5 และ 6 พฤษภาคม ศกนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเดือนพฤษภาคม ดังนั้น เนื้อหารายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไปจะเป็นการให้
ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้ง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธี ครั้งส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้อีกครั้งหนึ่ง ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งก็มี
อยู่หลายเหตุการณ์นะครับ อาทิ การเตรียมน้ าอภิเษกจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ การจารึกพระสุพรรณบัฏ 
แกะดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร และการเสด็จออกสีหบัญชร ให้ประชาชนได้
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางบก) และทางชลมารค 
(ทางน้ า) เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยรัฐบาลขอเชิญ
ชวนพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เป็นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป 
ส าหรับข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรายละเอียด สามารถติดตามได้จากช่องทางต่าง ๆ ที่ปรากฏบน
หน้าจอนะครับ 

(www.phralan.in.th /FB : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / โทร 1257/  
ศูนย์สื่อมวลชนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ กรมประชาสัมพันธ์) 

 พ่ีน้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ 
การเดินหน้าประเทศของเราตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตาม Roadmap ของ คสช. นั้น ตั้งแต่การ 

ฝ่าทางตันทางการเมือง การก้าวข้ามความขัดแย้ง การปลดล็อคด้านงบประมาณ เพ่ือจะคืนความสุขให้กับคนไทย 
คืนรอยยิ้มให้แผ่นดินเรา  การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการผ่านประชามติ ตามหลักการประชาธิปไตย เพ่ือ
แก้ปัญหาในอดีต การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ไปสู่ยุค
ดิจิทัล ไปจนถึงการกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับความมั่นใจในเสถียรภาพของประเทศในสายตา
ชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับเชิญให้ไปเยือนประเทศชั้นน าของโลกอย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วม
ประชุมเวทีนานาชาติครั้งส าคัญหลายครั้ง รวมทั้งผลการจัดอันดับด้านต่าง ๆ ก็ดีขึ้นตามล าดับ แล้วก็โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลับมาเยือนไทยเป็นจ านวนมากกว่าที่เคยมีมา สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ทุกคน



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 13 / 2562                                                            3 
 
คงทราบและจ าได้ดีว่า เราทุกคนได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และสิ่งที่ส่งผลร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองอะไรกันมาบ้างนะ
ครับ ท่ามกลางความขัดแย้งในแทบทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง กระบวนการยุติธรรม 
ท่ามกลางการสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน หาประโยชน์จาก
ประชาชนบ้าง ให้มีความหวังโดยไม่ค านึงถึงวิธีการ ข้อเท็จจริง ปัญหาทับซ้อน รวมทั้งบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจน าไปสู่การสูญเสีย หรือละทิ้งโอกาสที่รัฐบาลนี้ได้สร้างไว้ด้วยความไม่เข้าใจ ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
อย่างไรก็ตาม ผมขอขอบคุณพ่ีน้องข้าราชการนะครับ พลเรือน ต ารวจ ทหาร ทุกคน ที่ได้ร่วมกันเป็นสะพานให้พ่ี
น้องประชาชนได้ก้าวข้ามกับดักต่าง ๆ ในอดีต ก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่า และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจกัน จับมือ จูงมือกัน น าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไปนะครับ 

 พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 
ชีวิตนั้นไม่อาจหยุดนิ่ง ประเทศชาติก็ไม่อาจหยุดเดิน นะครับ ประชาชนยังคงต้องท ามาหากิน โรงงาน 

ยังคงผลิตสินค้าเพ่ือส่งขายตลาด โครงสร้างพื้นฐานยังต้องด าเนินไปตามแผนการลงทุน ยังต้องการความต่อเนื่องทุก
อาชีพ ทุกกิจกรรม ซึ่งยังคงมีความยากล าบาก ปัญหาน้อยใหญ่ยังรอการแก้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่
ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ  

ผมขอให้พ่ีน้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร จากทุกช่องทางที่เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ 
ทั้งช่องทางของรัฐบาล กระทรวง กรม หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและเพ่ิมการมีส่วนร่วม 

ในการเดินหน้าประเทศของเรา  ผมจะยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อไป  ให้บ้านเมืองของเราสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ ด้วยความสงบสุข ได้ด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูป 11 ด้าน และแผนแม่บทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่หยุดชะงัก ภายใต้บริบทของโลกที่ยังคง
ผันผวนและอยู่เหนือการควบคุม ทั้งนี้ก็เพ่ือจะรักษาเสถียรภาพ ความม่ันคงของประเทศไว้ให้ดีที่สุด เรายังมีทั้งวิกฤต
และโอกาสอยู่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนอยู่นะครับ 

 สิ่งที่ผมเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือ ความพยายามจะสร้างเงื่อนไขในสังคม เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง  
ซึ่งอาจน ามาสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ในอนาคต ได้แก่ (1) ความเป็นประชาธิปไตย และไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งควร
ยุติได้แล้วนะครับ เพราะเราผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม มาแล้ว และทุกพรรคการเมืองได้รับเสียง ได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชน ตามครรลองประชาธิปไตย ที่เรารอคอย แล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเรา 
ที่ผ่านการลงประชามติมาแล้ว (2) คนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกวาทกรรมสร้างความแตกแยก แบ่งคนในสังคม 
รวมทั้งในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐาน ขอให้ลองทบทวนดูนะครับ แม้เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน เรียนต ารา
เล่มเดียวกัน แต่อาจมีความเห็นที่แตกต่างได้ เนื่องจากผ่านประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาต่างกัน 

คนอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากจะมีภาพจ าดี ๆ ยุคโชติช่วงชัชวาล และเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า   
ที่ไทยเกือบจะก้าวไปเป็น “เสือตัวที่ 5” ของเอเชียมาแล้ว แต่ก็มีภาพจ าที่ไม่ดี เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 
เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 แล้วก็พฤษภาทมิฬ ปี 35 นะครับ วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง การลอยตัวค่าเงินบาท การเป็นหนี้ 
IMF การชุมนุมและการสลายการชุมชนทางการเมือง ห้วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น ในขณะที่ต่างคน ต่างช่วงวัย     
ก็ย่อมจะผ่านชีวิต มีภาพจ าทั้งที่ดี ไม่ดี มากน้อย แตกต่างกันไป เช่น เด็กอายุ 18 ปี ที่เพ่ิงมีสิทธิ์เลือกตั้ง ครั้งนี้   
อาจไม่เคยสนใจการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลและ คสช. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เพราะมุ่งศึกษาเล่าเรียน ตามหน้าที่
ของตน  
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       อย่างไรก็ตาม ผมขอขอบคุณทุก ๆ คนนะครับ เคารพทุกคนที่ออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะความ 

ตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ ขอให้ทุกคนเคารพเสียงของประชาชน และมีสติในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ผม
เคารพในความตัดสินใจของประชาชนเสมอ ถือว่าเป็นวิถีของประชาธิปไตย ผมขอให้เราทุกคนรักบ้านเกิดเมืองนอน
ของเราให้มาก ทั้งนี้ การจะร่วมกันน าพาบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้นั้น จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ 
ต้องค านึงถึงอัตลักษณ์  ความเป็นไทยของเรา และต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของบ้านเมือง ได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ของเรา ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน กว่า 1,400 ปี จวบจนปัจจุบันนะครับ อย่าลืมว่า เราท าอย่างไรก็ได้
อย่างนั้น เป็นผลตอบแทนมาเสมอ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี  เราจะท าเพ่ือส่วนรวมไปด้วยได้ไหม มากกว่าจะท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวนะครับ 

 พ่ีน้องประชาชนครับ  

สิ่งที่ผมต้องการจะฝากให้รัฐบาลใหม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากที่รัฐบาลนี้ได้เริ่มไว้แล้ว เพ่ือประโยชน์ 
ของคนในชาติ อาทิ การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมพระเกียรติ การท าหน้าที่ประธานอาเซียนให้สมบูรณ์ 
การดูแลพ่ีน้องประชาชน กลุ่มฐานราก ค้าปลีก ค้าออนไลน์ และอาชีพอิสระ การดูแลคนทุกช่วงวัย ตามขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคล หรือศักยภาพครอบครัว หรือพ้ืนฐานรายได้ การพัฒนาเด็กแรกเกิด โดยดูแลตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดา ให้มีพัฒนาการที่ดี สมวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดหาที่อยู่อาศัย ยกระดับมาตรฐานการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภทเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างแรงงานทักษะสูงในอนาคต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ลดการพ่ึงพารัฐ เข้มแข็งด้วยตนเอง
ก่อน จัดการศึกษา ให้หลักคิดท่ีสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน โลกาภิวัฒน ์ โลกดิจิทัล เพ่ิมการเรียนรู้ และการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาครู ยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นของเราเอง การพัฒนาประเทศ โดยใช้บุคลากรจากภายนอกในช่วง
เริ่มต้น การลดความเหลื่อมล้ า สร้างศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ต ารวจ อัยการ และศาล แก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ ผลักดันกฎหมายขายฝาก เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ตั้งธนาคารชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมอ านาจต่อรอง ปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรทุกประเภท ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ลดต้นทุน
ราคาปุ๋ย การใช้ Area based ในการบริหาร ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช และสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมได้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ตามศักยภาพ มีการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการทั้งระบบ การแก้ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัย การปรับโครงสร้าง กลไก กฎ ระเบียบ ลดข้อจ ากัด ปรับปรุงบริการรัฐ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ปรับปรุงระบบภาษี ให้เกิดความเป็นธรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ สอดคล้องกับรายจ่าย ที่ต้อง
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด การหารายได้ของประเทศเพ่ิม และผลักดันการลงทุนเพ่ืออนาคต การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดตั้ง EEC และ SEZ 10 แห่ง เปิดช่องทางและโอกาสให้กับทุกฝ่าย ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยง 
สร้างความม่ันคงและเสถียรภาพทางพลังงาน พลังงานหลัก พลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม P D P 
(แผนพัฒนาการผลิตพลังงานของประเทศ) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กระแสสื่อโซเชียล ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาอาเซียน ตลอดจนการเจรจาทางการค้า RCEP + ACMECS + GMS แม่น้ าโขงและ 
อ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ 5 ปีที่ผ่านมา นโยบายเดิมของรัฐบาลก่อนหน้า อะไรที่ดี ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ผมก็ได้ต่อ
ยอด พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงให้ดีขึ้น โดยยึดความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองเป็นหลักชัยส าคัญนะครับ 

 สุดท้ายนี้ ขอให้พ่ีน้องประชาชนคนไทยทุกคน นักการเมือง พรรคการเมือง ช่วยกันท าหน้าที่ของตนให้ 
ดีที่สุด เพ่ือให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ ขอให้ปวงชนชาวไทย ยึดมั่นในความเป็นประชาธิปไตย ที่เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ยุติความขัดแย้ง ขจัดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม เพราะเรายิ่งขัดแย้งกันนานเท่าไร 
ประเทศชาติและประชาชนก็จะยิ่งเสียหาย และเสียโอกาสมากขึ้นเท่านั้น จนอาจท าให้ศักยภาพของเราถดถอย เป็น
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วิกฤติในทุกมิติ เราต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับสังคมและประชาชน ด้วยความรู้คู่คุณธรรมให้มากที่สุดนะ
ครับ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอบคุณครับ ขอพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอานุภาพพระสยามเทวาธิราช 
 ทรงปกปักรักษา คุ้มครองภัย ให้บ้านเมืองของเราและคนไทยทุกคน มีแต่ความสันติสุขโดยทั่วกัน  สวัสดีครับ 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
1.  วันที่ 1  เมษายน  2562  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 127 ปี  

ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 
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                      กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี 
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เพ่ือเป็นการร าลึกถึงผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว 
และประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์  ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรใน
สังกัด ศธ. สมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้า
กระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา 

2. วันที่  1  เมษายน  2562  พลเอก  สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด  
“โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา” ครั้งที ่4 ประจ าปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น 

 
สพฐ.จัดสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา น านักเรียนใน 2 โครงการ 2,490 คน ร่วมท ากิจกรรม ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา "สุรเชษฐ์" ย้ าชัดเดินหน้าโครงการมา 4 ปีประสบผลส าเร็จปั้นนักกีฬา
เยาวชน มั่นใจโครงการไม่สะดุด 
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          วันที่  1 เม.ย. 2562 ที่สนามกีฬากลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ
โครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ 
พร้อมศึกษาศาสตร์พระราชาเพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต ณ จังหวัดขอนแก่น 
และจงัหวัดใกล้เคียง โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอด
เพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ดร.พีระ รัตนพิจิตร รักษาราชการรองเลขาธิการ กพฐ. 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
         พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สพฐ.ได้น านโยบายของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้น าการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษามาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2558 ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองด้านการกีฬาซึ่งประสบความส าเร็จดี ด าเนินการใน 12 โรงเรียน มีนักเรียน 1,500 คน ต่อมานายกฯมี
นโยบายให้ขยายผลออกไปทั่วทุกภูมิภาค จึงเกิดเป็นโครงการห้องเรียนกีฬา ด าเนินการใน 9 โรงเรียน นักเรียน 
1,200 คน จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้ง 2 โครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2,700 คน 
           พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ส าหรับโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา เป็นกิจกรรมที่น านักเรี ยน
จากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬามาท ากิจกรรม
ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปีใช้เวลาในช่วงปิดเทอม โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 น านักเรียนและครูจ านวน 2,490 
คน มาท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.2562 ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ ยังได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าว
จะท าให้เด็กและครู ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างมิตรภาพความ
สามัคคี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และปีนี้ยังมีความพิเศษด้วยปี 2562 ประเทศ
ไทยเป็นประธานอาเซียน ก็จะได้จัดกิจกรรมน าคณะครู นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรมเพ่ือนบ้านอาเซียนด้วย 
          "โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนชายภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา ด าเนินการ
มา 4 ปี ประสบความส าเร็จและพัฒนาต่อเนื่อง โดยโครงการห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา 2562 ได้เพ่ิมประเภทกีฬา
ฟุตบอลหญิงด้วย ที่ผ่านมานักเรียนในโครงการได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เช่น ฟุตบอล ฮอกกี้ ขณะที่
ความก้าวหน้าทางการศึกษาเด็กโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะได้รับทุนการศึกษา
ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ส่วนโครงการห้องเรียนกีฬา มีการท าข้อตกลงกับในการจัดสรรโควตาที่เรียนต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งผมม่ันใจว่าโครงการดังกล่าวจะมีความยั่งยืน เพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้
มีมติอนุมัติกรอบการด าเนินงานและงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการไว้แล้ว" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
4. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก าหนดให้ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบมีสิทธิ 

ขอดูกระดาษค าตอบของตนเองได้โดยย่ืนค าร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ท าการของ สทศ. 
5. วันที่ 2 – 6 เมษายน  2562  งานจัดประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้  

“OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “Apps for Thailand 4.0” ณ โรงแรมเอวาน่า 
กรุงเทพมหานคร 
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แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 

1.  โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถ 
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

 แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์    
เขต 1  ประธานในการประชุม   แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 

1.  ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่  2  เมษายน  2562  ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุม ก.ต.ป.น. 

 และได้น าข้อมูลผลการสอบ O-NET รายงานให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทราบ และได้มอบหมายให้               
นายนิพล  พลกลาง ศึกษานิเทศก์  ประมวลผลโรงเรียนที่มีผลคะแนนสูงขึ้น 3 % เพ่ือมอบเกียรติบัตรเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับผอ.โรงเรียนและคณะครู  ทั้งนี้ฝากให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เน้นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  และฝากนโยบายให้ศึกษานิเทศก์  มอบหมายให้แจ้ง
โรงเรียนให้นักเรียนท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประจ า 

2.  การมาปฏิบัติราชการ  ให้ทุกคนให้ความส าคัญกับการมาแสกนนิ้วมือในการมาปฏิบัติราชการ 
และการแสกนนิ้วมือกลับ  หากมาไม่ทันในเวลาราชการให้จัดท าบันทึกเสนอผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ  
(เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)  เนื่องจากกฎ ก.ค.ศ. ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละหกสิบ 

 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม้ถูกพิพากษาในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ เดือน หรือ 
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

 (6) ในครึ่ งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน  
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้ งที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6)  
หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 13 / 2562                                                            9 
 
      (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดฉพาะวันลาที่มี
สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

      (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

      (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน
ท าการ 

      (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
      (จ) ลาพักผ่อน 

      (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

      (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

      (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 

      (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (9) (ง) 
ให้นับเฉพาะวันท าการ   
 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        วลี  มีภู ่      

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )                (  นายวลี  มีภู่  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ           รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 


