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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่29  / 2562 

24  กรกฎาคม  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
7. นางสาวจ าลอง  พินเมือง (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ (แทน)ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร (แทน)รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
12. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง         ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1           ไปราชการ 
2. นายไท  พานนนท์         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางสาวสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 5.  นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก ์
 6.  นางสุมาลี  ขจรไพร  ศึกษานิเทศก ์
 7.  นางสาวจิรันธนิน  มะโนทน นักทรัพยากรบุคคล 
 6.  นางสาวกชนิภา  เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟัง
นโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน ตอน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1. ประกาศ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
สพฐ.เข้าใจ เข้าถึง ประกาศ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA  ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่ วประเทศต้องด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สพฐ. จึงประกาศมาตรการภายในเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพฐ.ในประเด็น การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และการป้องกันการทุจริต 
(Anti – Corruption Practice)  ในการนี้ สพฐ. ได้ด าเนินการ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกาศ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 

1.  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความมุ่งมั่นของ สพฐ. ในการส่งเสริมความ 

โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
2.  การจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 

สพฐ. จัดงานยิ่งใหญ่ “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ปี 2562” 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ปี 2562 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยประสบผลส าเร็จ จ านวน 143 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือร าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงเห็นความส าคัญและสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ด้วยความส าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
ดังกล่าว สพฐ. จึงได้ด าเนินการโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
ส าหรับในปี 2562 ได้ก าหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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ส าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 รวมทั้งการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียน
เรียงความ แต่งค าประพันธ์ รอบรู้วรรณคดี ส าหรับครูผู้สอน ได้แก่ การแต่งค าประพันธ์ และการคัดเลือก
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านภาษาไทย และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษาไทย และการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้า
แข่งขันทักษะภาษาไทย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านภาษาไทย 
สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจนประสบผลส าเร็จ ซึ่งในปีนี้มี
ผู้เข้ารับรางวัลจาก สพฐ. จ านวนทั้งสิ้น 143 คน 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ส าหรับการจัดงานโครงการรักษ์ภาษาไทย  
มีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญและร่วมกันท านุบ ารุงอนุรักษ์
ภาษาไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยใน
ระดับประเทศ เป็นการเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืน ที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และสถานศึกษาท่ีส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจนประสบผลส าเร็จสู่สาธารณชน 
การด าเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 จึงนับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่
ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภาษาไทย
ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ 

“ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยในปีนี้ มีจ านวน 143 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนางาน
ภาษาไทยจนประสบผลส าเร็จ รวมทั้งนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยที่มีผลงานโดดเด่น แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะประสบความส าเร็จได้ 
โดย สพฐ. จะเดินหน้ายกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของประเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ต่อไป”  

3. การคัดเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับ สพฐ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  
ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กพฐ.ให้เป็น
ประธานเปิดการประชุมและ บรรยายพิเศษ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และ สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับ สพท. จ านวน 225 เขต ที่ส่งผล
การคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของ สพฐ.เขตละ 1 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับ สพท.เข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ จ านวน 153 โรงเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รุ่นที่ 1 
จ านวน 3,831 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จ านวน 15,897 โรงเรียน 

ซึ่งคณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกให้เหลือจ านวน 30 โรงเรียน แล้ว สพฐ. 
จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลงพื้นที่เชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกในรอบสุดท้ายให้เหลือ 20 โรงเรียน แล้วประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning ระดับ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากนั้นจะด าเนินการถอดบทเรียน เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้ศึกษา 
และด าเนินการต่อยอดสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนต่างสังกัดต่อไป 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
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4.  โครงการครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยให้เด็กไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างเห็น 
ได้ชัด 

เมื่อวันที ่12 ก.ค. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กพฐ.) 
 เปิดเผยว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายส าคัญโดยให้ครูออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อให้ครูได้รู้จักบ้านของเด็ก ได้รู้จักผู้ปกครองของนักเรียน รวมไปถึงได้รับรู้รับทราบชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียนนั้น ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาพบว่าครูและผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับ
นโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ท าให้ครูในโรงเรียนต่างๆได้ทราบถึงสภาพปัญหา และชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดีจนน ามาสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ เช่น กรณีที่นักเรียนเขียนจดหมายลาเรียน
เพ่ือไปเลี้ยงน้อง หลังคุณครูประจ าชั้นทราบเรื่องก็ลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมบ้านของเด็ก ได้พูดคุยกับเด็ก และผู้ปกครองจน
ทราบถึงปัญหา ก่อนจะรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยให้
เด็กไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด "สพฐ.มีนโยบายในการยึดห้องเรียนเป็นฐาน โดยให้ครูยึด
เด็กเป็นรายบุคคล ครูจะต้องออกเยี่ยมบ้านของเด็กทุกคน จะได้ทราบถึงสภาพของปัญหาของลูกศิษย์ จะได้
แก้ปัญหาหรือให้ค าชี้แนะกับเด็กและผู้ปกครองได้อย่างถูกจุด หากครูทุกคนท าตามนโยบายนี้ระบบการดูแลนักเรียน
ก็จะประสบความส าเร็จ ที่ผ่านมาผมดีใจที่คุณครูให้ความส าคัญและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้จนเราสามารถช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งหากเรามองข้ามละเลยไม่ติดตามช่วยเหลือเด็ก คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะอาจ
มีเด็กที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปทั้งที่เราสามารถช่วยเหลือเด็กได้ผมขอย้ าว่าระบบการดูแลนักเรียนโดย
ให้ครูออกเยี่ยมบ้านเด็กนั้นมีความส าคัญมาก เพ่ือนครูอาจจะเหน็จเหนื่อยเพ่ิมขึ้น แต่หากเราเป็นคนหนึ่งที่ได้มีส่วน
ช่วยเหลือเด็กจนเขาไปถึงฝั่งได้ผมว่านั่นคือความภาคภูมิใจที่สุดของคนเป็นครู 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต :  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
วันนี้พุธเช้าข่าว สพฐ. มีเรื่องเด่นประเด็นส าคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือคุณภาพของ
ผู้เรียน ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาล
วัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี 
 2. ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จังหวัดตาก ประจ าปี 2562 

3. เรื่องการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะมีการปลูกป่า  การก าจัดขยะต่าง ๆ 

 4. เรื่องท่ีจะแจ้งเพ่ือทราบ ก็จะมีดังนี้ 
 5.  กลุ่ม DLICT การตรวจสอบระบบความสมบูรณ์ในการให้บริการ 

 6. การติดตามโครงการอาหารกลางวัน  ณ ปัจจุบันบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่ได้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ แล้ว 
แต่ยังคงเหลือ ผอ.สพป.พช.1 ที่ท่านยังไม่ได้รับทราบกับพวกเรา เนื่องจากท่านไปราชการ 

 7. การติดตามนโยบายต่าง ๆ  วันนี้ได้เชิญ ศน.ธงชัย วงค์กาอินทร์  และ ศน.สุมาลี ขจรไพร  มาปรึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร 

นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว : ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
 การนิเทศภายใน ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมนิเทศภายใน  มี 6 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเยี่ยมชั้นเรียน 

 2. การสังเกตการณ์สอน 

 3. การชี้แนะ 

 4. การประชุมติดตาม 

 5. PLC 

 6. การนิเทศออนไลน์ 
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นางนวลลออ เงินเมย : ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 1. อยากทราบการท างานของโครงการสุจริต  งบประมาณ 260,000 บาท ของส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยให้
งบประมาณดังกล่าวนี้กับกลุ่มอ านวยการเป็นผู้ด าเนินการแล้ว  และ จ านวน 60,000 บาท ให้กลุ่ม DLICT 

ด าเนินการตรวจสอบ  และจ านวน 10,000 ให้กลุ่ม DLICT ไปพัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบล เพื่อให้ไปอยู่ใน
โครงการสุจริต 

2. การยกระดับ ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ในสองเรื่องนี้ ปัจจุบันกลุ่มนโยบายและแผนยังไม่เห็นผลของการด าเนินการเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นไป
ตามโครงการ ตรงหรือไม่ 

3. อยากทราบว่าที่ ศน.ธงชัย และ ศน.สุมาลี ได้ไปประชุมในเรื่องของตนที่รับผิดชอบมานั้น ทั้งนี้ได้ทราบ
หรือไม่ว่าจะต้องใช้อย่างไร ท าอย่างไร ด าเนินการเป็นไปอย่างไร การส่งเงินคืน จะต้องมีการชี้แจงเหตุผลต่าง ๆ ด้วย
ว่าเพราะอะไร นี่คือเป็นนโยบายของ ผอ.สพป.พช.1 ที่ให้ด าเนินการ เนื่องจากท่านต้องการใช้เงินงบประมาณนั้น  
จึงอยากทราบรายละเอียด ความเป็นจริงก็คือ ศน.สุมาลี เป็นผู้ขับเคลื่อนในการท างาน  นางทัศนา  จันทร์ลา เป็น
ผู้จัดท าเว็บไซต์ ซึ่งต้องเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  สิ้นสุดการประชุมพุธเช้านี้แล้ว จึงขอ
เชิญทุกท่านที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุม AOC ต่อ 

ศน.สุมาลี  ขจรไพร : ศึกษานิเทศก์ 
 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
กลุ่มอ านวยการได้รับจัดสรรมาทั้งหมด 260,000 บาท  กลุ่มนิเทศฯ 250,000 บาท 

 - กลุ่มอ านวยการร่วมกับกลุ่ม DLICT 260,000 บาท โดยกลุ่มอ านวยการ ใช้ 200,000  บาท และกลุ่ม 
DLICT ใช ้60,000 บาท   โดยกลุ่ม DLICT เป็นผู้เขียนโครงการฯ ในเว็บไซต์ up line school.net 
 - การใช้เงินอะไรบ้าง ท าอะไรบ้าง กลุ่ม DLICT เป็นผู้กรอบข้อมูล 
 - มี 31 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรยีนดีประจ าต าบล ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานจากโรงเรียนใดเข้ามา  คาดว่าจะ
เป็น 29 กรกฎาคม 2562 นี้ 
 - งบประมาณ 250,000.- ของ ศน.สุมาลี เหลืองบประมาณในการนิเทศติดตามตอนนี้ 30,000.- 
 - โรงเรียนสุจริตจะต้องมีโรงเรียนที่เข้าโครงการครบ 100% 
 

ศน.ธงชัย  วงค์กาอินทร์ : ศกึษานิเทศก์ 
 - การพัฒนาระบบนั้น ในโครงการคุณภาพต าบลไม่ได้มีการระบุไว้ 
 - ต้องรอ ผอ.กลุ่ม DLICT มาชี้แจงด้วยตัวเอง 
 

  
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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

 
 


