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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่47 / 2561 

12  ธันวาคม  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1   นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 2.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.  นางสาวนงคราญ  ทองค า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน(แทน) 
 4.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 6.  นางไมตรี  ส าราญรื่น             ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 7.  นายมนตรี  ช่วยพยุง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 8.  นางกาญจนา  โฉมอุดม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 9. นางอรุณศรี  ศรีเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ไปราขการ   
2. นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
3. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ไปราชการ 
4. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ลาป่วย 
5. นางกาญจนา  โฉมอุดม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ลาพักผ่อน 
6. นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี ลาพักผ่อน 
7. นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  พ.ต.อ.เผ่าพงศ์  พูราษฎร์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์  
 2.  พ.ต.อ.ศรีทะนนท์  เรือนมูญ ผกก.สภ.เมองเพชรบุรณ์ 
 3.  พ.ต.อ.ทีระเพชรบ  อุนสิม ผกก.วิเชียรบุรี 
 4.  นางสาวประกาย  บรรลัง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 40 
 5.  พ.ต.ท.ประหยัด  ภูศรีเทศ  สวป.สภ.เขาค้อ 
 6.  พ.ต.อ.จารุพัฒน์  อนุวัฒน์   ผกก.สภ.ท่าพล 
 7.  พ.ต.อ.ฐิติภัทร  อินทรรักษ์ ผกก.สภ.บ้านโคก 
 8.  น.ส.พัชรีย์  อ่อนอิงนอน นักวิชการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ 
 9.  นางปุญญดา  ชาตดีศร ผอ.กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เพชรบูรณ์ฃ 
 10.  น.ส.พัทยา  แย้มขะมัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 
 11.  พ.ต.อ.อุดมศักดิ์  ทัดเศษ ผกก.สภ.ดงขุย 
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 12.  พ.ต.อ.วิรัช  ครบุรี  ผกก.สภ.หนองไผ่  
 13.  นางสุพัตรา  คงศิริกร หัวหน้างานเลขา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 14.  พ.ต.อ.ธีรพงศ์  ผลนาค   ผกก.สภ.วังโป่ง 
 15.  นางอัจฉรา  แก้วกอง นักวิชาการศึกษา 

16.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์  
17.  นางวัชรินทร์  ชัยนอ ก นักจัดการงานทั่วไป 

 18.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 19.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทนผุ้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่าน
ระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 7  ธันวาคม  2561 

สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

คนไทยเป็นคนใจบุญ นอกจากงานวัด งานบุญ งานกุศลต่าง ๆ ที่ประชาชนมักเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน 
มาก รวมทั้ง "งานกาชาด" และ "งานฤดูหนาว" ด้วย หลายคนอาจไม่รู้ที่มานะครับ ว่า "งานฤดูหนาว" ในอดีตกับงาน 
"อุ่นไอรัก" มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร วันนี้ผมจึงอยากจะเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ย้อนไปเมื่อรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัด "งานฤดูหนาว" ขึ้นเป็น
ครั้งแรก เพ่ือหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้า
และฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพแบบราชส านัก เช่น โขน ละครใน ต่อมาด้วย
พระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์จึงทรงตั้งร้าน
ถ่ายรูปหลวง และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน 
ระหว่างพสกนิกร และสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีมาอย่างเนิ่นนาน ก็ท าให้งานฤดูหนาวเป็นงานบุญที่สร้าง
ความสุขอ่ิมเอมใจแก่ประชาชนโดยทั่วกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพ่ือหารายได้สมทบทุนการกุศลต่าง 
ๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต แม้ว่าบางปีจะย้ายไปจัดบริเวณพระต าหนักจิตรลดารโหฐานบ้าง หรือพระ
ราชอุทยานสราญรมย์บ้าง แต่วัตถุประสงค์ในการจัดงานก็ยังคงเดิม จวบจนถึงปัจจุบันนะครับ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ดังที่ผมได้กล่าวมา อีกทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชา
นุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพ่ือหวนร าลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาว เมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อน
ความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และศิลปะแบบไทย ๆ ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ขึ้น เมื่อต้นปี
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นี้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรก ส าหรับปีนี้ภาพความประทับใจและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข 
ช่วงเวลาที่มีค่าเหล่านี้ก าลังจะกลับมา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาว
ขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ศกนี้ ถึง
วันที่ 19 มกราคม ศกหน้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยพ้ืนที่พระลานพระราชวังดุสิต จะถูก
เนรมิตให้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและคุณค่า
ของสายน้ าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งได้ชื่นชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และแบบจ าลองต่าง ๆ อาทิ พระ
ที่นั่งกลางน้ า พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงจากต้นกรุง
รัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ร่วมท าบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ 
และร้านจิตอาสา 904 ซึ่งมีของที่ระลึกส าหรับปีนี้ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์พร้อมพระ
ปรมาภิไธย เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกก าลังกาย อันเป็น
กิจกรรมที่ดี ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถท าร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อ่ืน ๆ นอกจากนี้ ก็มีสายรัดข้อมือ 
เสื้อ กระบอกน้ าจักรยาน "อุ่นไอรักฯ" จ าหน่ายด้วย ในงานก็จะมีทั้งตลาดบก ตลาดน้ า และมหรสพให้ชม ตลอดจน
กิจกรรมให้ร่วมท าบุญ เช่น สลากชิงโชค มัจฉาพาโชค และสลากการกุศล อีกด้วย 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนินเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความ 
หนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดฯ ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ 
ผ่านสายน้ า คูคลองส าคัญต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว 
สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์" และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่ง
กาย ในชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 หรือ ชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพ่ือสะท้อนวิถีไทย ผ่าน
เครื่องแต่งกาย ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ัง ได้รับความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญเก่ียวกับสายน้ าและร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ร่วมกัน 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 

รากฐานการพัฒนาชาติบ้านเมือง ก็คือชุมชน ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างความ 
เข้มแข็งของท้องถิ่นระดับนี้ โดยอาศัยหลักการส าคัญ ก็คือการมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่เน้นการบูรณาการในการท างานร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ ทุกระดับ เพ่ือแก้ไขอย่าง
ครบวงจรทุกมิติในคราเดียวกัน ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตาม 10 กรอบหลักในการด าเนินงาน ได้แก่ การสร้างความปรองดองด้วยสัญญาประชาคม 
คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกการบริหารราชการ รู้รัก
ประชาธิปไตยไทยนิยม รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่ส าคัญ การขับเคลื่อนในระดับล่าง จะ
ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้เลย หากไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานต่ าง ๆ ของภาครัฐ ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องเชื่อมโยงแผนงาน โครงการของตนเข้าไปในแผนของต าบล อ าเภอ จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ให้ได้นะครับ 
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ดังนั้น กลไกในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีในทุกระดับ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  
ทั้งในระดับพ้ืนที่ ก็จะมีทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ ทีม
ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรฯ ทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้ลงพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร หรือกว่า 82,000 หมู่บ้าน 
ชุมชน ทั่วทั้งประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวนทั้งสิ้น 8.7 ล้านคน ส าหรับสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชน และขอความร่วมมือตามกรอบหลักที่ผมกล่าวไปแล้ว อีกส่วนที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งที่
รัฐบาลต้องการจะบอกพ่ีน้องประชาชน ก็คือ เสียงสะท้อนจากประชาชน โดยการรับฟังปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับการลงพ้ืนที่ของผม และคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งด้วยนะครับ โดยเราพยายาม
จะลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้  ผมได้รับรายงานประเด็นปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมากกว่า 7 แสนรายการ สามารถแบ่งเป็น 6 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุด กว่าร้อย
ละ 52 ด้านการส่ง เสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านความมั่นคง รวมทั้ งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุขด้วย 

จากความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ในแต่ละชุมชนทั่วประเทศกว่า 7 แสนรายการดังกล่าว รัฐบาลได้น า 
กลับมาเป็นการบ้าน ให้ทุกกระทรวงร่วมกันถอดรหัส จัดท าเป็นรายละเอียดแผนงานส าคัญ 3 แผนงาน คือ 

1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ราว 13 ล้านคน จากการลงทะเบียนที่ผ่านมาที่ครอบคลุมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง อีกด้วย โดย
ด าเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การมีงานท า การฝึกอาชีพ เสริมความรู้ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
และการเขา้ถึงสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ก็เป็นที่มาของมาตรการต่าง ๆ ที่ผมได้กล่าวไป เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ 
การช่วยเหลือค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ส าหรับครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษา พยาบาล หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนเกี่ยวกับสุขภาพและค่าเช่าบ้าน ส าหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ซึ่งมาตรการต่าง ๆ 
ต้องอาศัยเวลาในการคิด หารือ และปรับปรุงตามขั้นตอนอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ 
ช่วยแก้ปัญหาพ้ืนฐานของพ่ีน้องผู้มีรายได้น้อยได้จริง บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเงินเพียง 300 - 500 บาทส าหรับเขา
เหล่านี้ คือ ค่าอาหารทั้งเดือน รัฐบาลจึงไม่อาจทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ เพราะรัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลท าเพ่ือคนไทย
ทั้งประเทศนะครับ 

ส าหรับการแก้ไขปัญหา "หนี้นอกระบบ" นั้น รัฐบาลได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในหลายกรณีท่ีได้เข้าไปช่วยแก้ไข ก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ท่ีปลายเหตุ ได้แก่ การเข้า
ไปประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ แต่อีกแนวทางหนึ่งที่เราพยายามแก้ไข และเน้นให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ใน
การกู้ยืมเงินทุนของพ่ีน้องประชาชน ก็คือการน าธุรกรรมหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ระบบ เพ่ือให้เป็นการให้กู้ยืมที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย ซึ่งจะเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วย ในเวลาเดียวกันท าให้กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มี
การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ หรือที่เรียกว่า 
สินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์ นะครับ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด 
ๆ ได้ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี จ าตัวเลขนี้ไว้ด้วย ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ ในการให้บริการสินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์ ผู้ที่จะให้สินเชื่อ หรือเจ้าหนี้ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะท าให้การปล่อยกู้นั้นถูก
กฎหมาย สามารถให้กู้กับลูกหนี้ที่เป็นคนในพ้ืนที่ ที่เราก็คงจะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้ว ช่วยให้สามารถ
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ประเมินความเสี่ยง รู้ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้กู้ คือ เจ้าหนี้ ก็สามารถคิดดอกเบี้ยได้
สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ในขณะที่ลูกหนี้ จะสามารถกู้ยืมในระบบได้ง่ายขึ้น มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
สามารถกู้ยืมไปใช้อุปโภค บริโภค หรือฉุกเฉินจ าเป็น ในแต่ละรายจะสามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
และอาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ แล้วแต่เจ้าหนี้จะก าหนด หรือใช้บุคคลเป็นผู้ค้ าประกันก็ได้ 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิด แม้จะสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่ก็จะไม่สูงไปกว่าการออกไปกู้นอก
ระบบ รวมถึง การกู้ยืมก็ท าได้ง่ายกว่า และยังเป็นแบบลดต้น ลดดอก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องที่ผ่อนใช้ไปนาน ๆ 
แล้วต้นไม่เคยลดลง จนท าให้ต้องเป็นภาระที่พอกพูน ไม่มีวันจบสิ้นได้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ 
ตามเว็บไซต์กระทรวงการคลัง หรือ โทรสายด่วน 1359 ได้นะครับ 

พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 

วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" เป็นวันที่ไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2546 และสะท้อนว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาในหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 120 ประเทศ จาก 180 ของประเทศทั่ว
โลก ยังอยู่ต่ ากว่า 50 คะแนน ท าให้ประเทศสมาชิกคงต้องร่วมมือกัน และด าเนินการตามอนุสัญญาให้เข้มข้น 
เข้มแข็งยิ่งขึ้น ส าหรับประเทศไทย ก็ได้มีการรณรงค์ผ่านการใช้แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องโดย
ตั้งแต่เริ่มปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงผลเสียและ ไม่ยอมรับการทุจริต เพราะจะเป็นการเพ่ิมปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่เท่า
เทียม และสร้างความแตกแยกทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เอาจริงเอาจังกับการ
ปราบปรามทุจริตและมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน 

ส าหรับปี 2561 นี้ รัฐบาลร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ได้ก าหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม ซึ่งก็คือวันนี้ อย่างพร้อม
เพรียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดกิจกรรม "เดิน วิ่งเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ - 
รัฐร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "GOOD GUY RUN 2018" โดยน าหลักส่งเสริมสุขภาพ 
มาร่วมบูรณาการ กับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ส่งเสริมความดีร่วมต้าน
การทุจริตและพลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา กฎหมายต่าง ๆ ทั้งปวง 
เพ่ือให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเราเอง ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมนี้มากกว่า 2,300 คน 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดข้ึนในวันนี้ ก็คือ การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ที่รัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาค ได้จัดขึ้น เพ่ือแสดงแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต" ซึ่งผมได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตกับพ่ีน้อง ณ อิมแพค เมืองทองธานี ด้วย 
โดยหวังว่าการรณรงค์นี้จะช่วยส่งต่อพลังและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของไทยเรา 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจ านง เพ่ือการแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกันของทุก
ฝ่าย โดยภาครัฐ ได้ยกเรื่องการปราบปรามการทุจริตให้เป็นวาระเร่งด่วน และวาระแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็น
รากฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนของประเทศ ในส่วนของภาครัฐได้มีการด าเนินการออก
แนวนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน หรือปลูกฝังแนวคิด การแก้ไขปัญหาและการลงโทษ
ผู้กระท าผิดอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมและเท่าทันต่อเหตุการณ์เสมอ ทุกอย่างต้องเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ เมื่อตรวจสอบ เมื่อมีการเห็นการทุจริต ก็ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษให้เกิดการสืบสวน มี



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 47 / 2561                                                            6 
 
การสืบหาวัตถุพยาน พยานบุคคล ตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนใหญ่เรามักจะร้องเรียนผ่านทางโซเชียล อาจ
ไม่มีประโยชน์มากนัก ก็คงต้องเข้ากระบวนการ มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งความอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ทุกคนได้
เข้าใจกฎหมายตรงนี้ด้วยนะครับ 

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ที่ออกมาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความโปร่งใสในธุรกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของภาคเอกชนในการร่วมงานกับภาครัฐด้วย โดยที่ผ่านมา ได้มีการออกกฎหมายล าดับรอง ในเรื่อง เงื่อนไข
การซื้อพัสดุโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง การก าหนดราคากลาง และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมถึง
แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-GP) ให้มีความชัดเจน และสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง สะท้อนจากจ านวนหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ e-GP ในปีนี้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 จาก
ปี 2560 รวมถึงผู้ค้ากับภาครัฐ ก็มาใช้งานเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 18 ก็ยังต้องเพ่ิมให้มากกว่านี้ ปัจจุบันมีทั้งหมดเกือบ 
250,000 ราย ซึ่งภาครัฐมุ่งที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานต่าง ๆ และบริการประชาชนได้ดีขึ้น และโปร่งใสขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 
นอกจากแนวปฏิบัติภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้จัดท า
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) มาตรการด้านกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง และการจัดตั้ง อปท. 

(2) มาตรการด้านการบริหาร 

(3) มาตรการด้านการตรวจสอบ ก ากับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และ (4) มาตรการด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขกรณีร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารในท้องถิ่น ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหารือในรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

ที่ส าคัญที่สุดในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศที่เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึก และสะสมมานาน
นั้น หากประชาชนคนไทยทุกคน ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้ นอกเหนือไปจากการยึดมั่น 
ตั้งมั่น อยู่ในความซื่อสัตย์ คิดดี ท าดี ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ท าตามกฎกติกาและระเบียบของสังคมแล้ ว ประชาชนทุก
คน ยังมีบทบาทในการช่วยเป็นหู เป็นตา ช่วยสอดส่อง ดูแล ตักเตือน และแจ้งข้อมูลให้กับภาครัฐ หากเห็นมี
พฤติกรรมทุจริตเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตาม อย่าปล่อยผ่านนะครับ ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่
เกี่ยวข้องกับเรา ติติงกันอยู่ในโซเชียลอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้หากไม่ได้ถูกหยุด หรือขจัด
ออกไปด้วยวิธีทางกฎหมายที่ถูกต้อง ก็อาจสั่งสมจนบานปลาย กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยากในที่สุด เหมือน
หลาย ๆ ปัญหาที่ผ่านมาในวันนี้ นอกจากนี้ การละเลยที่จะตักเตือน ว่ากล่าวหรือแจ้งข่าว ในพฤติกรรมทุจริตของ
เราในวันนี้ ก็อาจกลายเป็นการปลูกฝังการยอมรับเรื่องเหล่านี้ให้กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของเราต่อไปนะครับ 

สุดท้ายนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลมีมาตรการช็อปช่วยชาติ ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นประจ าทุกปีของพ่ีน้องประชาชน จ าได้ไหมครับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมาก็มีเช่นนี้นั่นแหละ อย่ามองว่า
เป็นเรื่องของการเมืองเลย และใครที่ไม่มีสิทธิตรงนี้ ก็ไม่ต้องไปซื้อขนาดนั้นเพ่ือจะต้องการลดภาษี ผมคิดว่าคงไม่มี
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ใครท าแบบนั้น อย่าไปฟังค าบิดเบือนนะ นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนตรงนี้แล้ว เรายังช่วยส่งเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจด้วย ในประเทศโดยรวม สินค้าเราก็ได้ก าหนดไว้เพียง 3 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ 

(1) สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 

(2) สินค้าประเภทหนังสือ และ e-Book เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่จะช่วยการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ก่อนอ่ืนต้องสร้างนิสัยตัวเองให้เป็นคนรักการอ่าน ผมบอก
แล้วตัวหนังสือทุกตัวมีจิตวิญญาณของผู้เขียนลงไปด้วยนะครับ ลองคิดดูสิว่าท าไมเขาถึงเขียนมาอย่างนั้น หาเหตุหา
ผลดู ถ้าเป็นเราเราจะเขียนอย่างไร จะเข้าใจว่าอย่างไร อันนั้นเป็นการสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างความคิดที่มี
วิสัยทัศน์ ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกระบวนการคิดได้ ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้เราไปไม่ได้แน่นอนนะครับ 

และ (3) สินค้า OTOP ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง ก าหนดให้ซื้อจากผู้ที่ลงทะเบียนกับ
กรมการพัฒนาชุมชน แต่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ก็ได้ จึงมิได้จ ากัดอยู่แค่
ห้างสรรพสินค้า แต่จะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากใครก าลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ 
ก็อยากให้พิจารณาของที่มีคุณค่า เช่น หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ หรือสินค้า OTOP ที่ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
ของไทยเราด้วย 

ส าหรับผู้ที่จะเดินทางสัญจรไป-มา คงต้องเตือนกันอีก ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เกือบทั้งปี ต้องเตือนกันตลอด 
ในช่วงปีใหม่ก็จะมีการกลับภูมิล าเนาหรือท่องเที่ยว ก็ขอให้มีการเตรียมการล่วงหน้า ทั้งคนและยานพาหนะ ศึกษา
เส้นทางให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ขับขี่มีวินัย มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมทาง ในเขตชุมชนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังมาก
เป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และจิตอาสา ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ทั้ง
แรงกาย แรงใจ เวลาของตัวเองท่ีต้องอยู่กับครอบครัว มาช่วยดูแล มาเป็นที่พ่ึงให้กับพ่ีน้องประชาชนของเราด้วยทุก
คนนะครับ ขอบคุณทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ต ารวจ พลเรือน ทหาร จิตอาสา อาสาสมัครอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ในช่วง
เทศกาล 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1. พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ 
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             นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2561 “หัตถกรรมถิ่นอีสานต านานภูมิปัญญาก้าวหน้าสไทยแลนด์ 4.0” 
ณ สนามช้างอารีน่า อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

“วันนี้ดีใจที่การจ้างงานครูธุรการเกิดขึ้นแล้ว จากนี้ก็ต้องคิดถึงความก้าวหน้า และมั่งคงในอาชีพ 
ของครูธุรการเหล่านี้ด้วย ได้มอบหมายให้ สพฐ. ไปคิดถึงเส้นทางการเติบโตในหน้าที่การงาน อย่างครูที่ได้รับ
เงินเดือน 9,000 บาท จะมีวิธีสร้างความก้าวหน้าเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมอย่างไร แม้จะเป็นสัญญาจ้างแบบปีต่อ
ปี แต่ต้องสร้างให้ระบบการจ้างครูธุรการเกิดขึ้น แม้งบประมาณของรัฐบาลจะเป็นการจัดสรรงบประมาณเป็น
ประเด็นๆ ไป ผมได้เน้นย้ าว่าอย่าท าแบบฉาบฉวยว่าจะจ้างแค่ปีนี้เท่านั้น แต่อย่าลืมว่าประเทศมีกฎหมายแรงงาน 
ถ้ามีการไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล หรือความเป็นธรรมแม้จะเป็นครูอัตราจ้างก็ตาม ขอให้ครูอย่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ ส่วน
ครูธุรการจะสามารถบรรจุเข้าเป็นราชการได้หรือไม่ เรื่องนี้อาจจะยาก ผมไม่ทราบรายละเอียดต้องไปดูระเบียบอีก
ครั้งหนึ่ง” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว  นอกจากความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว สพฐ. ต้องแบ่งหน้าที่ครูธุรการให้ชัดเจน ว่า 
ครูธุรการ ที่ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท และครูธุรการ ที่ได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ควรที่จะมีภาระงานและ
ความรับผิดชอบที่ต่างกัน เพราะถ้าภาระงานเหมือนกันหมด จะก าหนดวุฒิการศึกษาไปเพ่ืออะไร อย่างไรก็ตาม ตน
อยากให้ครูธุรการเกือบ 30,000 คน ในวันนี้ ไม่ต้องกลัวใคร อย่าร่วมมือกับผู้อ านวยการในการกระท าผิด และ
อยากให้ครูเป็นผู้ช่วยในการปราบโกงร่วมกันแจ้งปัญหาหากพบเรื่องทุจริตหรือผิดปกติ  

3. พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ณ หอประชุม สพม.28 
 จ.ศรีสะเกษ 

4. การบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 เขตการศึกษาที่ 7 จ.พิษณุโลก 

5. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ตรวจเยี่ยมโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ  
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การเปิดลานกีฬาในสถานศึกษา เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาร่วม 
กิจกรรมและออกก าลังกายในกีฬาประเภทต่าง ๆ ถือเป็นการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ จัดขึ้นในสถานที่ที่สะอาด เป็นระเบียบ และมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ส่งผลถึงจิตใจและร่างกายของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากลานกีฬาในสถานศึกษา ซึ่งกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมาก สามารถพัฒนา
จิตใจ ร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม กล่าวคือ เมื่อเล่นกีฬาแล้วจิตใจจะสดใสเบิกบาน ในขณะเดียวกันร่างกายก็จะแข็งแรง
กีฬาช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งท าให้ผู้เล่นมีความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับกีฬาประเภทนั้น ๆ และมีคุณธรรม มีวินัย มี
น้ าใจ รู้รักสามัคคี และรู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่การพัฒนาด้านกีฬานั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกันใน 3 ส่วน คือ ร่างกาย กีฬา และ
การศึกษา เพราะการกีฬาอยู่คู่กับการศึกษามาช้านาน โดยในปัจจุบันมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญด้านกีฬากับการศึกษา คือ 
การที่กระทวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ได้จัดตั้งโครงการห้องเรียนกีฬาขึ้น ซึ่ง
จังหวัดอุดรธานีได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา และได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรก
เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 แห่ง ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในระดับชั้น ม.4 และโรงเรียน
ราชินูทิศ 2 ในระดับชั้น ม.1 และในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลโครงการห้องเรียนกีฬาไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความต้องการ
และความพร้อม ทั้งนี้ อาจได้เห็นบุตรหลานและลูกศิษย์ของเราในวันนี้ติดทีมชาติในกีฬาประเภทต่าง ๆ ในวันข้างหน้าก็
เป็นได้นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังมีความโดดเด่นด้านกีฬา เช่น การได้เหรียญรางวัลเป็นอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬา
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แห่งชาติ "เจียงฮายเกมส์" ปี 2561 ที่จังหวัดเชียงราย, การได้รับคัดเลือกให้เป็น Sport City เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี 
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การเปิดลานกีฬาให้ประชาชนเข้ามาร่วมออกก าลังกายและเล่นกีฬานั้น ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน จึงขอชื่นชมและขอรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเล่นกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่า รวมทั้งยังเป็นการ
ท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการเกษียณท่ีมาร่วมกันเป็นจิตอาสาเป็นผู้น ากีฬา ได้ร่วมท าประโยชน์ให้กับ
ประชาชนด้วย 

 
6. การประชุมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 ณ  

 โรงเรียนวัดโฆสิทธิราม 
7. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
แนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ. 

         ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น
ระดับต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
          สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความ
เท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
          โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  
          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
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          สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
         น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          โดยขั้นตอนแรก สพฐ. ได้การด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ซึ่งได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้เริ่มให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
          ระยะเวลาในด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เริ่มด าเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 11 - 
28 ธันวาคม 2561 และก าหนดส่งรายชื่อโรงเรียนวันสุดท้าย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 
แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  นโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับส านักงานต ารวจ 

แห่งชาติ 
สร้างความเข้าใจตลอดจนร่วมก าหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน 

สถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อสรุปที่ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันด าเนินการในการป้องกันภัยที่จะ
เกิดกับนักเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของ การป้องกันภัยจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน และการป้องกันปราบปรามการพนันทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยจะเริ่มกวดขันป้องกันและ
แก้ไขอย่างเข้มข้นและจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                     
  ข้อราชการ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  กล่าวต้อนรับคณะผู้ก ากับจากสถานีต ารวจภูธรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวเข้าร่วมประชุมรับฟัง
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ด้วยกัน  โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1.  การทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
2. การแข่งรถของเด็กนักเรียน 
3. ยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. การพนันทุกรูปแบบ 
5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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พ.ต.อ.เผ่าพงศ์  พูราษฎร์  รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์  กล่าวว่า  ต ารวจยินดีชว่ยเหลือ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนอย่างเต็มที่ ต ารวจพร้อมที่จะท างานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานใน
สถานศึกษา  หากมีปัญหาให้ติดต่อ พ.ต.อ.เผ่าพงศ์  พูราษฎร์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์  โทร 0819533919 
พร้อมที่จะประสานงานให้ทุกฝ่ายด้วยความยินดี 

 
 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 


