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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2561 

 
จากเรื่องราวความส าเร็จทีก่ล่าวมา วนันี้ผมมีเรื่องที่จะพูดคุยกับพีน่้องประชาชน 2 เรื่อง ทีม่ีความ 

เชื่อมโยงกันไดแ้ก ่การศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติ  

เรื่องแรก “การศกึษา” เราอาจมองปัญหาได้ในหลายมติิ อาท ิผู้เรียน ผู้สอน ผูบ้รหิาร และ 
สถานศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงหลักสูตรและโครงสร้างพ้ืนฐานดว้ย ซึ่งกเ็ป็นปัญหาเชงิโครงสรา้ง สะสมมานาน
นับสิบปี ที่รอการปฏิรูปทั้งระบบอย่างเปน็รปูธรรม  โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการในลักษณะแผนแมบ่ท

ระยะยาว แต่ในวนันี้ผมขอยกบางสว่นทีร่ัฐบาลสามารถด าเนินการได้กอ่น เพ่ือแกไ้ขปัญหา “โรงเรียนขนาด

เล็ก” ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 50 คน โดยเฉพาะระดับประถมศึกษานัน้ได้เพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเรว็ในชว่ง 20 
ปีที่ผ่านมา สง่ผลให้จ านวนครูเฉลี่ยต่ ากว่า 1 คนต่อห้องเรียน พูดงา่ย ๆ ก็คอื โรงเรียนเหล่านี้สว่นใหญ่มคีรูไม่
ครบชัน้หรือคร ู1 คน ต้องรบัภาระการสอนในหลายชั้นและหลายวิชา ส่งผลทางลบเรื่องคณุภาพการศกึษาต่อ
เด็กนักเรียน อีกทั้ง โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิน่ชนบทหา่งไกล นักเรียนสว่นใหญ่กข็าดโอกาสในการได้เขา้เรียนใน
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพ เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าใหเ้กิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ดงันัน้ รัฐบาลจึงมนีโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่เนน้การพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้น 

ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สรา้งความเทา่เทียมใหค้รอบคลุม ทั่วประเทศ เพ่ือ 

จะลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศกึษาของประเทศ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มคีวามพรอ้มในการจดัการ
เรียนการสอน มอีุปกรณ์ครบครนัและมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีผู้บรหิารและครูที่มี
ประสิทธิภาพ และทุกภาคมสี่วนรว่มในการสนับสนุนซึ่งถือเปน็หลกัประกนัให้กับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
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เหล่านี ้จะต้องสง่เสรมิและสนับสนนุให้ลูกหลานได้รับความรู ้กระบวนการ และทักษะ ที่จ าเป็นต่อการธ ารง
ตน ด ารงชวีิต ในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

โดยในปงีบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับต าบล 

ก่อน แลว้พัฒนาไปสูโ่รงเรียนมัธยมศึกษา ในระดบัอ าเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามล าดบั ซึ่งถือได้วา่เปน็
การพัฒนาระบบการศึกษาไทยเชิงระบบอยา่งแท้จริง ไม่ต้องคอยนะครบั ชว่ยกนัท าต่อ ๆ ไปก็จะเรว็ขึน้ 

นโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ”หรือ “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” นี้ ก็จะท าใหโ้รงเรียนเปน็
ศูนย์กลางในชุมชน หรือเปน็แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  สร้างโอกาสใหน้ักเรียนในพืน้ที่ได้เขา้มาพัฒนา
ตนเองอย่างเตม็ที่ ใหชุ้มชนได้มีส่วนรว่ม และเกดิความรูส้ึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีความเชื่อมัน่ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง  ทั้งนี้ โรงเรียนและชุมชนจะรว่มกันจดักิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชือ่มโยง
ความสมัพันธก์ับชมุชนไดอ้ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง มีจติส านกึความเปน็ประชาธิปไตย มสีมรรถนะที่ส าคญั  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุข
ภาวะทางร่างกาย  มีทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ เปน็ส าคัญ ทั้งนี ้รฐับาลกไ็ดก้ าหนดแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล โดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) ดังนี ้

ระยะที ่1 ตรวจสอบและเปดิรับ เปน็การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บนสภาพพ้ืนฐาน 

ของโรงเรียนเอง โดยเริ่มจากการประเมินตนเองของโรงเรียน  เทียบกับมาตรฐานการศึกษา  สรา้งการรบัรู้
และปรับทศันคติให้กบัผู้บรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ใหต้รงกัน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
โดยเปิดโอกาสใหห้นว่ยงานในท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่นรว่มในการพัฒนาโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 

ระยะที ่2 เปน็การเสรมิความรู้ เพ่ือสร้างภูมคิุ้มกนั ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้เกิดความรว่มมือระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และชมุชน ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล  การ
สนับสนนุโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาและการบรหิารการศกึษา  การยกระดบัขดี
ความสามารถของผู้บริหารของโรงเรียน ให้สอดคลอ้งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

การส่งเสริมใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ การจดักระบวนการเรียนรู้  
ที่มุ่งผู้เรียนเปน็ส าคญั ซึ่งเอือ้ต่อสรา้งทักษะชีวติ และทกัษะวิชาชีพ การตอ่ยอดการพัฒนา ทั้งด้านกายภาพ 
การบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนเพ่ือขอรบังบประมาณ
สนับสนนุ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การยกระดับเครือขา่ยการพัฒนาระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานใน
ท้องถิน่ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมไปถงึ การสนับสนนุให้มีการสรา้งสือ่และนวตักรรมด้านการ
บริหาร และด้านการจัดการเรียนรู ้เพ่ือจะเป็นคลังความรู้ให้กับโรงเรียน  
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และ ระยะที่ 3  พัฒนาสู่ “โรงเรียนของชุมชน” เมื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการสง่เสรมิ 

และสนับสนนุแล้ว ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพแล้ว จ าเป็นต้องสร้างทกัษะการสื่อสารและความรว่มมือ เพื่อ

สร้างความยัง่ยืนของการเปน็ “โรงเรียนของชมุชน” อาทิ การตดิตามผลการด าเนนิงานการพฒันาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล การขยายผล ต่อยอด การด าเนินการ ในระยะที่ 1 และ 2 การพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อร่วมกนัพัฒนาโรงเรียน การถอดบทเรียนจากการพัฒนา จากโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบลที่
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งการสรา้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคณุภาพประจ า
ต าบล เปน็ตน้ 

ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีนโยบายดังกล่าวนี ้รฐับาลไดด้ าเนนิการพฒันาระบบบริหารจดัการ เพื่อยกระดับ 

คุณภาพการจดัการศึกษามาโดยตลอด ได้แก่ การจดัรถโมบายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่, การหมุนเวียนครเูข้า

สอน, การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ  ICT,  e-learning,  การสร้างเครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละแบง่ปนั

ทรัพยากร, การใช้ส่ือเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, การจดัสรรสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ,  

การส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งบริบท เช่น เรียนรวมทั้งโรงเรียน, เรียนรวมเป็นช่วงชั้น,  

เรียนรวมบางวิชา,  เรียนคละชั้น, เรียนแบบบูรณาการ เป็นตน้  นอกจากนี ้ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อให้สอดรับการยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนขนาดเล็ก” โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เร่ง

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไปสู ่“โรงเรียนดีศรตี าบล” การเพิ่มงบประมาณเงินอดุหนุนรายหวัให้
นักเรียน  การส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อีกทัง้สร้างวธิีปฏิบตัิทีเ่ป็นเลศิ เชน่ เสอเพลอ

โมเดล, เครือขา่ยแกง่จันทรโ์มเดล, สามเกลอโมเดล, ไตรภาค,ี ศูนยป์ัญจวิทยาคาร, เครือข่ายเรียนร่วม  

“ภูหลวงพัฒนา”  เป็นตน้ 

ปัจจุบัน รัฐบาลไดด้ าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยน าฐานข้อมูล 

โรงเรียนต้นแบบประเภทตา่ง ๆ ในแต่ละจงัหวัด มาพิจารณา อาทิ โรงเรียนประชารฐั โรงเรียนดีประจ าต าบล 
เป็นต้น ซึง่มีการกระจายตัวในทุกจังหวดัและมีจดุเนน้ของทั้ง 2 โครงการ ที่จะลดความเหลื่อมล้ าการศึกษา 
โดยสรา้งความเข้มแขง็ของโรงเรียนที่มีศกัยภาพในการพัฒนาด้านการจดัการศึกษา และสามารถรองรบัการ
เพิ่มจ านวนนักเรียนได้ในอนาคต เรื่องการปฏิรปูการศึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญ เปน็เรื่องที่มคีวามสลับซับซ้อน 
และเกี่ยวพันอยูห่ลายภาคสว่นด้วยกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตัวนักเรียน ต้องสนใจการเรียน การเรียนรู้ใหม้าก
ยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราพัฒนาโรงเรียน พัฒนาคร ูพัฒนาวธิกีารสอนไปแลว้ แตน่ักเรียนไม่สนใจในเวลาเรียน หรือ
ไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียนการศึกษา อันนี้เราไมอ่าจจะปฏิรปูได้ทั้งหมดในระยะเวลาอันสัน้ ก็ขอฝาก
ไปยังนักเรียนดว้ย เพราะฉะนั้นครูกต็้องหาวธิีการสอนทีส่อดคล้องกับเด็กในยุคปัจจบุันนี ้ไม่อย่างนั้นแล้วเรา
ก็จะไม่ส าเร็จสกัเรือ่งหนึ่ง แล้วก็ถกูต าหนติ่อว่ามาเรื่อย ๆ กระทรวงศึกษาธิการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศกึษาทั้งหมดต้องรว่มมอืกัน ตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยม อดุมศกึษา อาชีวะ เหล่านี ้หรือโรงเรียนพิเศษ
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อื่น ๆ เรามหีลายกลุ่มดว้ยกนั ส าหรับคนรุ่นใหม่ แล้วปจัจุบันดว้ย อยา่ลืมเรื่องภาษาอังกฤษ หาวธิีการสอน
ใหม่ ๆ ที่ครู นกัเรียน นักศกึษา จะมคีวามสนใจ และมีสว่นรว่มไปด้วยกนั  เราจะไดป้ระสบความส าเร็จเสียที 
เป็นเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ในการพัฒนาด้านการศึกษาที่ผมกล่าวไปนัน้ ผมก็คาดหวงั
ว่าจะชว่ยเสรมิสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของไทยได้ในวันข้างหน้า เพ่ือให้เด็ก เยาวชน คนไทยไดร้ับ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และมารว่มแรง ร่วมใจกัน "สร้างไทยไปด้วยกนั" ครับครบั 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการประเมินห้องเรียนภาษาจีน เม่ือวันที่  8  พฤศจิกายน  2561 ณ 

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

 

 
วันที่ 8 พ.ย. 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยม
ห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โดย รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันได้ท าการขยายห้องเรียนภาษาจีนอย่าง
จริงจัง และการตรวจเยี่ยมวันนี้พบว่านักเรียนได้ประสบความส าเร็จไปในระดับหนึ่ง โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และ 2 สามารถสื่อสารภาษาจีนพ้ืนฐานได้ดี และท าให้ได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง มีองค์ประกอบของ
ความส าเร็จและมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาบ้าง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วย 
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รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเข้มในระดับชั้นประถมศึกษา 
ตามโครงการห้องเรียนภาษาจีนของ สพฐ. และเป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนภาษาจีน
จ านวน 4 ชม. ต่อสัปดาห์ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนภาษาจีนจ านวน 4 ชม. ต่อสัปดาห์ วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาเป็นภาษาจีนจ านวน 1 ชม. ต่อสัปดาห์ และในปีต่อ ๆ ไป จะเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในรายวิชาศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนต่อไป 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพ่ือความเสมอ 
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข 

 
สพฐ.จับมือ กสศ. ปฎิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ล็อตแรกจัดสรรงบประมาณ 1.6 พันล้าน 

บาทกลุ่มเด็กยากจนพิเศษ 6 แสนคน รับเพ่ิมภาคเรียนละ 800 บาท คาดเริ่ม 15 ธ.ค.นี้ “บุญรักษ์” สั่งการโรงเรียน-เขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด ตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาระบบทะเบียน ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการ สร้างความ มั่นใจโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน วันนี้ (12พ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พ่ือด าเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. และประชุมชี้แจงการด าเนินงานการด าเนินงานจัดท าข้อมูลระบบ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 แก่ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครูทั่วประเทศ ผ่านระบบ Teleconference โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) กลา่วว่า สพฐ. และกสศ. ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยได้มีจัดท าเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนและกลไกตรวจสอบหลายระดับจากการ
วิจัย มีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลมาเป็นเวลา3 ปี รวมถึงได้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล และจัดท าแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้โรงเรียน
และคุณครูได้กรอกข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นการปฏิรูป 2 เรื่อง คือ 1.ปฏิรูป
ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่ท าให้เงินอุดหนุนถูกจัดสรรไปช่วยเหลือนักเรียนตรงสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นรายบุคคล และ 2.ปฏิรูปกลไกการจ่ายเงนิอุดหนุนของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญ
ให้เกิดความเสมอภาคของนักเรียนและสพฐ.ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เป็น BIG DATA พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้ในระยะ
ยาว เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส าหรับการดูแลนักเรียนเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ด าเนินการในหลายมิติ 
ไม่ว่าจะเป็น โครงการเรียนฟรี 15 ปี และสพฐ.มีการจัดสรรงบอุดหนุนให้นักเรียนยากจน 1,696,433 คน แบ่งเป็น
นักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 500 บาทต่อคน/ภาคเรียน และมัธยมศึกษา 1,500 บาท ต่อคน/ต่อภาคเรียน ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาชนะ
ในการเดินทาง อยู่แล้ว ดังนั้น การที่ทางกสศ. ได้เข้ามาอุดหนุนเพ่ิมเติมให้นักเรียนที่ยากจนพิเศษ 6 แสนคน ถือเป็นการเข้า
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มาช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และเศรษฐกิจได้ เป็นการเติมให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมหรือ
ใกล้เคียงกัน   “การประชุมเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศผ่าน Teleconference เป็นการชี้แจงด าเนินงานจัดท าข้อมูลระบบ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 ใหส้ถานศึกษา ครู และเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ 
ทั้งการคัดกรอง ตรวจสอบรายชือ่การมีตัวตนของนักเรียน ก่อนการจัดสรรเงินอุดหนุน เพ่ือการจัดสรรได้มีความแม่นย าให้
นักเรียนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือตรงปัญหา และให้โปร่งใส อีกทั้งได้มอบแนวทางแก่ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนให้มีกลไกล ในการตรวจสอบงบที่ได้รับนั้นถึงนักเรียนอย่างมีหลักฐานหรือไม่ และตรงกับวัตถุประสงค์ และผลที่
เกิดขึ้นตรงที่คาดหวังหรือไม่ รวมถึงขอให้มีการจัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาระบบทะเบียน ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการ 
เพ่ือสร้างความ มั่นใจโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน” นายบุญรักษ์ กล่าว ด้าน นพ.สภุกร บวัสาย ผู้จัดการกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2561 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ 6 แสนคน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้การจัดสรร 800 บาทต่อคน/ต่อภาคเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 1.6 
ล้านบาท แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 สว่น เท่าๆ กัน คือ 1.เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาเรียน และค่าครองชีพระหว่างเรียน 2.เป็นเงินอุดหนนุแก่สถานศึกษาเพ่ือกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รวมถึงค่าอาหารที่ทางสถานศึกษาจัดหาให้เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนใน
ปัจจุบัน ซึ่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงที่สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ยากจน
พิเศษจากผลการคัดกรองเมื่อเทอม 1/2561 ให้แก่ กสศ. โดย สพฐ. และ กสศ. จะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาปรับปรุงรายชื่อ
ให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นนักเรียนที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพ่ิมเติมจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 
โดยครูประจ าชั้นจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลรายได้ และสถานะความยากจนของเด็กเป็นรายบุคคลระหว่างกระบวนการเยี่ยม
บ้านในเทอม 2/2561 ร่วมกับผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจะพิจารณารับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลรายชื่อและผลการคัดกรองทั้งหมดอีกครั้งก่อนส่งข้อมูลให้แก่ กสศ. ทั้งนี้ กสศ.ได้เปิดสายด่วน ให้บริการข้อมูล ให้
ค าปรึกษาในทุกขั้นตอน รวมถึงปัญหาเชิงเทคนิคในการใช้ระบบต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-079-5475 กด 1 
ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 - 20.00 น. หรือที่ Facebook : www.facebook.com/cctthailand 

3. เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน  
สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ 
กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่น
ที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง  
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมคณะ เป็นผู้ส่งมอบทุน ณ ห้อง
ประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ช่อง 7HD ได้มอบ 
ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. ขอขอบคุณในความเอ้ืออาทรและการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดของคณะผู้บริหาร ช่อง 7HD ที่มีต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนไปจ านวนมาก และถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายให้
นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอ่ืน 
ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่ยังคงต้องให้การสนับสนุนอยู่ โดยการที่
ช่อง 7HD ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนได้
เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งการด าเนินงานของช่อง 7HD ในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้ภาคเอกชนอ่ืน ๆ ได้พิจารณาให้
การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างกว้างขวางต่อไป 

ขณะที่ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการ ช่อง 7HD กล่าวว่า ช่อง 7 HD ได้ด าเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 370 ทุน และได้ขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝัน
การศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” จ านวน 30 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา และปัจจุบันนักศึกษาทุนของโครงการฯ ได้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้วซึ่งช่อง 7HD ยังคงสานต่อ
แนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยในปีนี้โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” 
รุ่นที่ 2 ได้ท าการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสพฐ. จากเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 42 เขต เขตละ 5 คน 
รวม 210 คน เพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,680,000 บาท ต่อปีการศึกษา รวม
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท โดยช่อง 7HD หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ทุนการศึกษาของโครงการฯ จะเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไป 

3.  เปิดป้ายอาคารเรียน “ใต้ร่มธรรม” และมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ 
ดอนแช่ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดสรร 

งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV  
  สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าจ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และด าเนินกิกจรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมส าคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1.)  เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ช ารุด 
2.)  การด าเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 

 ของโรงเรียนในโครงการฯ 
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3.)  กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขจ้องกับการจัดการเรียนการสอน NEW  DLTV  
2.  การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  
3. สพฐ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 รางวัลทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
  : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 
  คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
  : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 
 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
  : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 
 
 
รับสมัคร  วันที่  12  พฤศจิกายน – 7  ธันวาคม  2561 
  ทาง  www.obecimso.net 
  โดยสมัครผ่านระบบโรงเรียนเท่านั้น 

สอบแข่งขัน 
นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทุกคนเข้าสอบรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พร้อมกันทั่วประกาศ ในวันอาทิตย์ 13 มกราคม 2562 
รอบสอง   :  ระดับประเทศ  : วันเสาร์  2  มีนาคม  2562 
รอบสาม   :  ค่ายวิชาการ   : เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 

 
รางวัล 

การแข่งขันทางวิชาการ 
รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 
ระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง (1 : 2  : 3) 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รอบสอง : ระดับประเทศ 
ร้อยละ 12 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 
ระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชดเชย (1 : 2  : 3 : 4) 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

http://www.obecimso.net/
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รอบสาม : ค่ายวิชาการ 
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เวทีการแข่งขันทาง ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 
PMWC 2019  : (คณิตศาสตร์ – ระดับประถมศึกษา) ฮ่องกง   กรกฎาคม 2562 
IMC : EMIC 2019 : (คณิตศาสตร์ – ระดับประถมศึกษา) แอฟริกาใต้ กรกฎาคม 2562 
IMC : WYMIC 2019 : (คณิตศาสตร์ – ระดับมัธยมศึกษา) แอฟริกาใต้ กรกฎาคม 2562 
SMO 2019  : (คณิตศาสตร์ – ระดับมัธยมศึกษา) จีน  กรกฎาคม 2562 
IMSO 2019  : (คณิต/วิทย์ – ระดับประถมศึกษา) เวียดนาม กันยายน  2562 
WIZMIC 2019  : (คณิตศาสตร์ – ระดับประถมศึกษา) อินเดีย  ตุลาคม    2562 
ITMO 2019  : (คณิตศาสตร์ – ระดับมัธยมศึกษา) ศรีลังกา  ธันวาคม   2562 
HOMC 2020  : (คณิตศาสตร์ – ระดับมัธยมศึกษา) เวียดนาม มีนาคม    2563 
  ข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  โรงเรียนดีประจ าต าบล  มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.  การการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV  มอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
3.  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  มอบกลุ่มนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1         
ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการต่อให้ด าเนินการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

               นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ขอยกเลิกการเก็บส าเนาเอกสารที่ 

ทางการออกให้ และขอยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (เงินสด) ณ จุดให้บริการศูนย์บริการ่วม ณ จุดเดียว 
(ONE STOP SERVICE CENTER) เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและ
ลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด าเนินการส่งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานส่งเบิก 
ณ จุดให้บริการศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE CENTER)  เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดส่งให้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ National e-Payment จนกว่าระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลมีความสมบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป 

โดยทั้งนี้ Smart  Crad  ของสพป.มีทั้งหมด 4 เครื่อง และจะมอบให้กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
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  นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

รายการงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2561 
 

เลขที่หนังสือ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ศธ 04002/ว4938 
ครั้งท่ี 17 ลงวันท่ี 22 

ตุลาคม 2561 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพ่ือจ้างพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน ระยะเวลา 6 
เดือน 

          
2,211,300.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว4957 
ครั้งท่ี 19 ลงวันท่ี 24 

ตุลาคม 2561 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระยะเวลา 3 เดือน 
(ตุลาคม -ธันวาคม 2561) 

          
1,569,702.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว4957 
ครั้งท่ี 19 ลงวันท่ี 24 

ตุลาคม 2561 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน 
(ตุลาคม -ธันวาคม 2561) 

                
56,691.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว4972 
ครั้งท่ี 13 ลงวันท่ี  24 

ตุลาตม 2561  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสารธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             
300,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว4972 
ครั้งท่ี 13 ลงวันท่ี  24 

ตุลาตม 2561  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสารธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          
1,200,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว4972 
ครั้งท่ี 13 ลงวันท่ี  24 

ตุลาตม 2561  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสารธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             
500,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5019 
ครั้งท่ี 26 ลงวันท่ี 29 

ตุลาคม 2561 
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

          
4,819,500.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5065 
ครั้งท่ี 34 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2561 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพ่ือจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             
226,800.00  

งบด าเนินงาน 
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ศธ 04002/ว5068 
ครั้งท่ี 33 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2561 ค่าเช่าบ้าน 

             
884,640.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5095 
ครั้งท่ี 44 ลงวันท่ี 31 

ตุลาคม 2561 
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน 

          
1,530,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5123 
ครั้งท่ี 46 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2561 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          
2,273,530.00  

งบเงินอุดหนุน 

ศธ 04002/ว5123 
ครั้งท่ี 46 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2561 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          
3,423,985.00  

งบเงินอุดหนุน 

ศธ 04002/ว5123 
ครั้งท่ี 46 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2561 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        
15,144,200.00  

งบเงินอุดหนุน 

ศธ 04002/ว5151 
ครั้งท่ี 53 ลงวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2561 

ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต 

          
3,024,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5184 
ครั้งท่ี 59 ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2561 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ
ในการจัดท าแผนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน 

                  
5,480.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5216 
ครั้งท่ี 64 ลงวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
 
 

             
120,000.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5042ครั้ง
ที่ 29 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2561 

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
          
1,085,240.00  

งบลงทุน 

ศธ 04002/ว5127ครั้ง
ที่ 27 ลงวันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2561 
ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

          
5,056,680.00  

งบลงทุน 
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ศธ 04002/ว5213 ลง
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2561 

ค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนที่เจียดจ่ายจาก
งบประมาณ สพฐ.อัตราเดือนละ  15,000.-บาท  
เดือน  ต.ค.2561-มีนาคม  2562 

          
1,039,500.00  

งบด าเนินงาน 

ศธ 04002/ว5209 ลง
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2561 

ค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราเดือนละ  
9,000.-บาท  เดือน  พ.ย.2561-มกราคม  2562 

          
2,268,000.00  

งบด าเนินงาน 

  รวม 
        
46,739,248.00    

      

  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.   การคัดเลือกโรงเรียนดีประจ าต าบล 
2.  การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะ 

ความคิด สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จะจัดประชุมในวันที่  18  
พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
       

 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 

     นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ    ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 

 


