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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่30  / 2562 

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

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
3. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
4. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
5. นางสาวจ าลอง  พินเมือง (แทน)ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร (แทน)รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง         ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1           ไปราชการ 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายสุนัด  บุญสวน         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
4. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
5. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ลาป่วย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางสาวสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 5.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายไท  พานนนท์   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 โครงการผลิตพลังงานทดแทน 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1. เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง 28 กรกฎาคม 2562ข่าวส่วนกลาง  

นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหลังจากนั้นได้
เดินทางมายังบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการเพ่ือร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสมาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี  

2. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้ลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ใน
การประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน โดยมี 
ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการ
ลงนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สพฐ. โดย 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  
เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็นของสถานศึกษาในพื้นที่โดยใช้ดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบระบบนิเวศ
ทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพ่ือจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
จ านวน 200 โรงเรียน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการฉบับนี้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. โดยยึดพ้ืนที่เป็นฐานใน
การพัฒนาสถานศึกษา และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่งตอบโจทย์ประเทศใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 พระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มิติที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิติที่ 
3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมิติที่ 4 การศึกษาสู่สากล ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกา ร
จัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับ สพฐ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมในด้านการพัฒนาครู ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคต เป็น
การบูรณาการด้านการศึกษาที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมารวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง และอาจขยายไปสู่ทั่วประเทศ
โดยพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีของตนเองได้ 

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวถึงการติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน หลังจากก าชับ 
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ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะท างาน ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด ให้มีการ
ควบคุมตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ
ทุจริตเกิดข้ึนกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่และผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด าเนินการอย่างเด็ดขาด โดยขณะนี้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รายงานผลเข้ามาครบทุกเขตแล้ว พบว่าสามารถ
ด าเนินงานได้เรียบร้อย แต่อาจมีปัญหาบ้างในบางพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นการท างานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาดไทย จึงท าให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลได้ รวมถึงโรงเรียนในพ้ืนที่
ห่างไกล ทั้งบนภูเขาและพ้ืนที่เกาะแก่ง ขณะนี้จึงได้ก าชับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 

3.  สพฐ. ลงนาม MOU ร่วมกับม.สวนดุสิต ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพฐ. กับ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ในระยะเวลา 3 
ปี โดยมี ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนาม และมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็น
สักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือฉบับนี้เกิดข้ึนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม สนับสนุน และการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษโดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้ง
นี้ขึ้น ส าหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนร่วมกันระหว่าง สพฐ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการวิชาการในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศในอนาคต โดยการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การลง
นามในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของ สพฐ. ที่จะได้ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจะมาช่วยเหลือภารกิจงาน
ของ สพฐ. ในเรื่องการสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างกัน ที่ สัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับ
กระทรวง ระดับ สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับโรงเรียน เราจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายในทุกช่วงระดับการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ า การวิจัยวิเคราะห์ประเมินผล การบริหารการศึกษา การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมถึงความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศูนย์
ภาษาของตนเองอยู่แล้ว สอดคล้องกับนโยบายของ รวม.ศธ. หลายเรื่อง เช่นเรื่อง Coding ที่ก าลังได้รับความสนใจ
อยู่ ในขณะนี้  และยังมีความร่วมมือในเรื่องอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุ สิตมีความเป็นมืออาชีพ มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมาก สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงได้อย่างดี เชื่อมั่นว่าการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับหลายครั้งที่ผ่านมา ที่ สพฐ. กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมมือกันมาโดยตลอด 
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4. สพฐ. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี 2562 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปี 2562 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จ านวน 225 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
รวมถึงแนวทางการประเมินและการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน เทคนิคในการประเมินและจัดท ารายงาน และ
การสร้างเครือข่ายการสื่อสารในการเรียนรู้ โดยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน 
คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน ท าให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อีกทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มงานต่างๆ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในค่อนข้างน้อย และมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง ดังนั้น สพฐ. จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในขึ้นทุกปี 
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในมาก
ขึ้น 

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังได้เชิญข้าราชการบ านาญ ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน โดยเน้นในหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
การน าระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการฝึกท ารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

5. สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในโรงเรียน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพ่ือลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ
เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย จัดโครงการอบรมเพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ที่จะส่งผลให้เด็กสามารถเอาตัวรอดเม่ือต้องเผชิญภัยพิบัติได้ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือป้องกันความเสียหายทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่น
ในการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น สพฐ. จึงได้ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย และสมาชิกเครือข่าย
โรงเรียนปลอดภัย จัดท าโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพ่ือลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน
ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยตามกรอบการท างานและกรอบมาตรฐานสากลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และการให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและ
การรู้รับปรับตัวได้ 

“การอบรมครั้งนี้จะท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน  
29,715 โรงเรียน ได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีต่อชีวิตมนุษย์และภาคการศึกษา  ท าให้มี
ความสามารถประเมินความเสี่ยงภัยของโรงเรียน สามารถวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนดูแล
รักษาโครงสร้างและกลไกพ้ืนฐานให้ปลอดภัย รวมทั้งบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
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จัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้” 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 นายไท  พานนนท์ :  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ประธานในการประชุม 

 นางอารีย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.  โครงการสถานศึกษาปลอดอบายมุข ในวันที่ 1  สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 จะมีการน าเสนอของโรงเรียนที่เข้าร่วมคัดเลือก  จ านวน  18  โรงเรียน เพ่ือประเมินผ่านเกณฑ์
ระดับ “เงิน” เพ่ือน าผลส่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 

 2.  ในวันที่  5 – 6  สิงหาคม  2562  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายไท  พานนนท์  รอง ผอ.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จะออกประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ 17 มีโรงเรียนที่ได้รับ
การการพิจารณาเพ่ือเข้ารับการประเมินจ านวน 2 โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียน
พบพระ จ.ตาก 

 3.  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  โดยมี สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพ 

 4.  การจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ “ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันที่  12  สิงหาคม  
2562   นกัเรยีนในสังกัด สพป.พช.เขต 1  จ านวน 1,200  คน  รบัผดิชอบในวันที ่ 6  สิงหาคม  2562  และ
ในวันที่  8  สิงหาคม  รับผิดชอบชุดการแสดงบนเวทีกลาง  งานนี้มีบูทจัดแสดงจ านวน 80 บูท 

 5.  จัดชุมนุมลูกเสือส ารอง (5 -6 สิงหาคม  2562) เด็กป.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ทั้งหมด 27 หมู่ 
การเข้าค่าย ณ วิทยาพละศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 1.  ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  ขอข้อมูลติดตามและรายงานผล ขอความร่วมมือกลุ่มที่เก่ียวข้องส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนโยบายและแผนจะจัดท าบันทึกแจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่ง 

 นางสาวจ าลอง  พินเมือง  รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.  เร่งรัดติดตามการส่งข้อตกลงในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562  ซึ่งขณะนี้  มีกลุ่มนโยบายและแผน
เพียง 1 กลุ่มที่ส่งครบแล้ว  นอกนั้นยังไม่เรียบร้อย 

 นางรัศมี  สุวาชาติ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  ซึ่งที่พบคือ  เอกสารในการด าเนินงานไม่ครบถ้วน  ได้ให้ค าแนะน า
ให้โรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบได้ 
 นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ในวัน
อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ จุดชมวิวเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 
ปี ในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
>>>จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 
24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพ่ือโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten HealthinAction 10 สีสัน
สร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย….ต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด 
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>>>ประเภทการวิ่งและค่าสมัคร 

21 Km/ Half Marathon ค่าสมัคร 700 บาท 

10.5 Km/ Mini Marathon ค่าสมัคร 600 บาท 

5 Km/ Micro Marathon ค่าสมัคร 500 บาท 

2 Km/ Fun Run ค่าสมัคร 500 บาท 

VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,500 บาท 

>>>ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ทางเวบ็ไซด์ www.cracharityrun.com 

>>>สถานที่รับสมัคร : 
1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056-737-094 

2. ที่ว่าการอ าเภอหล่มสัก โทร 09-5837-5271, 056-701-115 

3. ที่ว่าการอ าเภอเขาค้อ โทร 08-8149-8882, 056-728-044 

4. ที่ว่าการอ าเภอหล่มเก่า โทร 08-6591-0513, 056-709-439 

5. ที่ว่าการอ าเภอน้ าหนาว โทร 08-7730-4458, 056-779-038 

6. ที่ว่าการอ าเภอหนองไผ่ โทร 09-3140-9740, 056-781-075 

7. ที่ว่าการอ าเภอวังโป่ง โทร 06-4563-5412, 056-758-137 

8. ที่ว่าการอ าเภอชนแดน โทร 08-6928-2831, 056-761-230 

9. ที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน โทร 08-1379-0729, 056-731-264 

10. ที่ว่าการอ าเภอวิเชียรบุรี โทร 09-3193-8420, 056-791-690 

11. ที่ว่าการอ าเภอศรีเทพ โทร 08-3163-8187, 056-799-508 

เบอร์โทรติดต่อ : 08-9861-8589, 09-5723-9595 

 นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ในวันที่  31  กรกฎาคม  2562  มีจัดอลรบ DLIT และ DLTV 
2. นิเทศรอบที่สอง ระหว่างวันที่  19 -31 ส.ค.62 
3.  โรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการประเมินภายนอก 17  โรงเรียน 
4. การจัดอบรมการสอนวิทยาการค านวณ  ในวันที่ 16  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
นางทัศนา  จันทร์ลา  รก.ผอ.กลุ่ม DLICT   
ในวันที่  3-4  สิงหาคม  2562  จะจัดอบรมการจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อท าเป็นฐานข้อมูลโรงเรียน 

สุจริต  ณ ห้องประชุมชนานน  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  กลุ่มเป้าหมาย   
 

  
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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

 


