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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่ 34   / 2562 

28  สิงหาคม  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรชีมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ ์ เกียรติบัณฑติ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นายวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
7. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
9. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
13. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. นางทศันา  จันทร์ลา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 4.  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 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1.  การประชุมสัมมนา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  3 -5 กันยายน  2562  ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

2. สพฐ. รับมอบทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้โรงเรียน 20 แห่ง ในโครงการ  
“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จ านวน 
20 แห่ง จากโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจ าป  2562 โดยมี นาย
พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้แทน
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 
4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหรับโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นโครงการที่ 
เกิดจากการท าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้งบประมาณรวม 50 ล้านบาท เพ่ือท าการก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับ
โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลน หรือไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กนักเรียน จ านวน 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมูลนิธิ
อายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงเรียนละ 1 ,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ป ละ 10 
โรงเรียน เป็นระยะเวลา 5 ป  (ป การศึกษา 2558-2562) พร้อมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการให้กับครูและบุคลากร
ในโรงเรียน ซึ่งเริ่มคัดเลือกและด าเนินก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ป การศึกษา 2559 และจะแล้วเสร็จภายใน 5 ป  หรือ ป 
การศึกษา 2562 โดยโครงการในป  2560 ได้เพ่ิมการช่วยเหลือให้กับ 20 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU School)” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา และ
พิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนเพ่ิมเติมอีก 10 แห่ง ในป  2562 รวมโรงอาหารที่ได้รับการสนับสนุน 
จ านวน 80 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีอาคารโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งสิ้น 
130 แห่ง ครอบคลุมโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ท าให้เด็กนักเรียนไทยกว่า 50 ,000 คน ในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับโภชนาการที่ดี อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  

3.  สพฐ. ได้จัดประกวดโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปน็เลิศ Best Practice การจัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

4. ในวันที่  2  กันยายน  2562  สพฐ.ร่วมกับสาธารณรฐัเกาหลี  จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ 
เกาหลีแห่งประเทศไทย  

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1. การขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้แบบ Active Learning 
2. การสื่อสารความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายนอกรอบสี่ 
3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ศรัทธา ตาสว่าง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
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 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1.  แนะน าบุคลากรใหม่  นายพิเชฐ  เสน่ห์  ต าแหน่ง  นิติกร   

- ในวันที่  29  สิงหาคม  2562  จะมีบุคลากรย้ายมาในต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
- ในวันที่  30  สิงหาคม  2562  จะมีบุคลากรย้ายมาในต าแหน่ง  นิติกร 
ทั้งหมดนี้  จะท าการเลี้ยงต้อนรับในวันที่  14  กันยายน  2562 

2. การแต่งกาย   
1. จันทร์   แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
2. วันพุธ   แต่งกายเสื้อมะขาม 
3. วันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย ชุดพ้ืนเมือง/ชุดพ้ืนถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ 

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ 
-  สุภาพสตรี ชุดพ้ืนเมืองไทหล่ม (ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน อ าเภอหล่มเก่า) 

ชุดผ้ามุก (ผ้ามุกบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก) 
-  สุภาพบุรุษ ชุดพ้ืนเมืองไทหล่ม (นุ่งโสร่ง อ าเภอหล่มเก่า) 

ชุดผ้ามุก (ผ้ามุกบ้านติ้ว อ าเภอหล่มสัก) 
นายไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  การเชิญ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ท าบันทึกไปวาง
ไว้บนโต๊ะหรือโทรศัพทป์ระสาน งดการแจ้งทางระบบ My Office 
นางอรณุศรี  ศรีเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 
  ในวันที่  14 – 15  กันยายน  2562  สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย   
นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
  วันที่  13  กันยายน  2562  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. จะ
ลงมาตรวจติดตามปและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิง
ประจักษ์ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งนี้  ขอความร่วมมือ ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย แจ้งบุคลากรที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2562 
 
เลิกประชุม  12.00 น. 
  

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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


