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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่33  / 2562 

21  สิงหาคม  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
4. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร (แทน)รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลาพักผ่อน 
2. นายไท  พานนนท์         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร        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.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี 
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทรบุรี 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1.  เลขาธิการ กพฐ.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช 

ด าเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ 

2.  การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  2562  เพื่อเร่งรัดน าไปประมาณการในปี  
2563 ต่อไป 

3. การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พรบ.ปี 2559  ให้ สพท.ด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 สพท.ให้ความรู้เรื่องเพศวิถีกับสถานศึกษา 
3.2 พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเพศวิถี 
3.3 จัดหน่วยงานพัฒนาคนที่ตั้งครรภ์ให้มีสวัสดิการสังคมอย่างดี 
โดยให้มีการจัดอบรมเพศวิถี  On Line  

4.  สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  วันที่  4  กันยายน  2562 
5. โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่  5  วัตถุประสงคฺ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และ  

รัชกาลที่ 10  อีกทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงทุนที่ได้รับ ตามแนวทางการสร้างคนดี โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  9 -
13  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 

6. กองทุนโครงการอาหารกลางวัน จัดประกวดหนังสั้น เมนู Thai School Lunch กับอาหาร 
กลางวันนักเรียน เข้ารอบ 12 โรงเรียน 

7. โคงการสร้างโอกาสทางการศึกษา กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนครูรุ่นใหม่ 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) กสศ. ระหว่างปี 2562 -2578 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคการศึกษา(กสศ.) เป้าหมายผลิดนักเรียน 300 คนต่อปี 

8. VTR การเรียนการสอนคุณธรรม  จริยธรรม 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
- 

   
  

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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


