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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่18 / 2562 

1  พฤษภาคม  2562   เวลา 08.00 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. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายชาญณรงค์  ฐานวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 6.  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  (แทน)ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7.  นางนวลลอ  เงินเมิย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 8.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9.  นายวลี  มีภู่    รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 10.  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 11.  นางวารุณี  ผลบุญ     (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 12.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 13.  นางทัศนา  จันทร์ลา  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีฯ 
 14.  นางจ าลอง  พินเมือง  (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายสุนัด  บุญสวน  ลาพักผ่อน 
2. นางลัดดา พรหมเศรณีย์  ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 

2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 3.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 5.  นางภิญญัชญ์  เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก ์
  
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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ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชด าริ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  
ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร  

" ศูนย์ปางตอง" มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ประมาณ ๕,๔๐๐ ไร่ เปิดด าเนินกิจกรรม ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่  
เป็นศูนย์ฯแห่งที่ ๒  ต่อจากศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ (ศูนย์ฯป่าโป่งแดง) ด าเนินกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่สูง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนา และยังเป็นที่ตั้งของประทับแรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ได้เสด็จมาประทับพักแรมโดยต่อเนื่อง 

ฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ 
๑. ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ตามพระราชด าริ (ตามโครงการพระราชด าริปางตอง ๓ หมอกจ าแป-่แม่สะงา)  
๒. ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน)  
๓. ฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน)  
๔. ฐานเรียนรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่สูง (สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)  
๕. ฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง)  
๖. ฐานเรียนรู้ด้านการผลิตต้นพันธุ์พืชบนพื้นที่สูง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  
๗. ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกพืชบนพื้นที่สูง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน) 
๘. ฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง (สถานีวิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน) 
๙. ฐานเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า (โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน) 
๑๐. ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงและธัญพืชเมืองหนาว (ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน) 
๑๑. ฐานเรียนรู้โครงการศูนย์ไผ่ศึกษษ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
๑๒. ฐานเรียนรู้ด้านการจัดระบบโรงเรียนพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนร่มเกล้าปาง 

ตองในโครงการตามพระราชด าริ) 

   

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

- 
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แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 
       - 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        

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

 
 


