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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 11  / 2561 
21  มีนาคม  2561 เวลา  07.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นางสาวนงคราญ  ทองค า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน(แทน) 
4. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
5. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
6. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ  
9. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ   
2.  นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3.  นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
4. นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
3.  นายภานุพงศ์  พละสาร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อม
ด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1และผู้อ านวยการกลุ่ม ,ส่วน รว่มรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO 
Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 
 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
วันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีว่า มีเรื่องราวข่าวสารมากมาย ปริมาณมหาศาล ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ทั้งมาจากสื่อโซ
เชียล จากการพูดคุย เหล่านี้มีทั้งข้อจริงและข้อเท็จ เป็นข่าวลือและข่าวลวงอยู่บ้าง ก็เหมือน “น้ าในคลอง” เราต้อง
แกว่งสารส้มให้ตกตะกอนนอนก้นก่อน เราจะได้เห็นน้ าใส ๆ อยู่ข้างบน ผมก็อยากให้คนไทยทุกคนควรยึด “หัวใจ
นักปราชญ์” ในการใช้ชีวิตคือ “สุ จิ ปุ ล”ิ แปลความหมายว่าคือ “ฟัง คิด ถาม เขียน” หมายถึง ว่าจะฟังก็ต้องฟังหูไว้หู 
หรือถ้าจะเป็นคนรักการอ่าน ก็ต้องมีภูมิคุ้มกัน โดยรู้เท่าทัน จากนั้นต้องคิดตามให้รอบด้าน ใช้เหตุใช้ผล หากสงสัยต้อง
ไต่ถามผู้รู้ ผู้ที่เชื่อได้ เพ่ือจะตรวจสอบความถูกต้อง ซักซ้อมความเข้าใจ แล้วฉลาดที่จะขีดเขียน จดจ า แพร่ต่อ ว่าอะไร
คือสาระ อะไรคือแก่นสาร ก็ควรจะบันทึกเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ เป็นประวัติศาสตร์ ส่วนที่เป็น “กระพ้ี” คือเปลือกนอก
ก็อย่าไปเสียเวลามากนัก บางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคม กับประชาชนเลย เพราะว่าสิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงระยะเวลาอันส าคัญยิ่งนี้  อาทิ “วันที่ 13 มีนาคม” ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” 
สิ่งที่เป็นสาระน่าศึกษา ได้แก่ ปัจจุบัน ประชากรช้างไทยเหลือเพียง 6,000 ตัว โดยประมาณ ถึงแม้ว่าเราจะดูแล
อย่างไรก็ตาม มีจ านวนจ ากัด จากประชากรช้างทั่วโลก 750,000 ตัว ส าหรับประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้น มีความ
ผูกพันกับช้างมายาวนาน ภาษาไทยจึงมีสรรพนามส าหรับช้าง แตกต่างกัน เช่น “ช้างป่า” เราเรียกว่า “ตัว” แต่ถ้าอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม เราเรียกว่า “โขลง” เมื่อช้างน ามาฝึก มาเลี้ยงไว้ใช้ในบ้าน เราเรียกว่า “เชือก” แต่ถ้าเป็น “ช้างหลวง” 
เราใช้สรรพนามว่า “ช้าง” ส าหรับช้างตัวผู้เราเรียก “ช้างพลาย” ส่วนช้างตัวเมียเราเรียก “ช้างพัง” นั่นคือความงดงาม
ทางภาษาของเราเป็น “ไทยนิยม”  อีกอย่างหนึ่งที่คนไทย เด็กไทยควรจะเรียนรู้ รับรู้ไว้ไม่ลืมเลือนใช้ให้ถูกต้อง เพราะ
การใช้ภาษานั้นจะสะท้อนระดับการศึกษาของผู้พูด หากจะพูดถึงสาระที่เป็น “ความส าเร็จ” ของรัฐบาลนี้ ที่เกี่ยวข้อง
กับช้าง รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ที่เรารู้จักในนามอนุสัญญา 
“CITES” นั้น คนไทยบางส่วนอาจจะลืมไปแล้ว แต่ประชาคมโลกก็ได้จารึกว่า รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ใช้ความพยายาม
ทั้งในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหา การค้างาช้างในประเทศไทย จน
ผลเป็นที่ยอมรับ ในเวทีนานาอารยะชาติ หลังจากท่ีเป็นปัญหาคู่สังคมไทยมาหลายสิบปี ผมอยากจะเรียกร้องให้ทุกคน 
ทุกฝ่าย ช่วยกันรักษาสิ่งดี ๆ ที่เราท าไว้ให้นี้ต่อไป  วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคนกับช้างอยู่บ้าง เราต้องแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ไม่ให้มีผลกระทบกับคนมากนัก วันนี้เราได้มีการปิดถนนบางเส้นไป แล้วต้องไปดูแลช้าง บางทีก็มีช้างเกเรอยู่
ด้วย ต้องหามาตรการว่าจะท ายังไงกับช้างเกเรเหล่านั้น ที่อยู่ที่อาศัยจะท าอย่างไร อันนี้ต้องมองหลายด้านด้วยกัน 
ย้อนมาที่ “หัวใจนักปราชญ์” อีกครั้ง ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นนักปราชญ์ หรือ ปราชญ์อะไรที่ว่า เดี๋ยวก็
มีค าพูดบิดเบือนไปอีก เพียงแต่นักปราชญ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของ “ผู้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา และในการด ารงชีวิต” 
ดังนั้น ผมเพียงต้องการให้ทุกคน “รักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพ่ือพัฒนาตนเอง เนื่องจากจะท าให้คนไทยใน “ยุค
ดิจิทัล” มีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ (1) รู้อะไรให้รู้จริง รู้อิงหลักวิชาการและหลักเหตุผล และ (2) ท าอะไร ท าให้
ถูกกฎกติกา มารยาทสากล และกฎหมายด้วย  พ่ีน้องประชาชนที่รัก ครับ  ส าหรับกรณีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ที่มี
ความถี่มากข้ึนและหลากหลายประเด็น ในสังคมทุกวันนี้นั้น อาจถูกบิดเบือนว่า มีการกระท าทุจริตมากข้ึน ภายใต้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ และ คสช. ผมอยากให้ตรึกตรองดูให้ดี ให้ใช้ใจมอง ใช้ปัญญากลั่นกรอง เราก็จะ
เห็น “มุมสว่าง” ของปัญหานี้ ก็เป็นแง่ดีในสังคมไทยปัจจุบัน อย่างที่ผมเห็นหลายประการ ตัวอย่างเช่น เราจะเห็นความ
จริงว่าปัญหาทุจริตนั้น มีอยู่ทุกระดับในสังคม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพียงแต่ปัญหาเหล่านั้น เคยเป็นปัญหาอยู่ “ใต้
พรม” แล้วก็ถูกเปิดเผยสู่สังคมด้วยบทบาทของสื่อโซเชียล บางอย่างก็ก าลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน การสืบสวน 
เหล่านี้ ซึ่งใช้เวลา แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะบทบาทที่สร้างสรรค์ของโซเชียลนี้ จะเป็นการท าหน้าที่ที่ควรส่งเสริม ท าให้เกิด
ความรวดเร็วขึ้น หากแต่จะต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ก่อนน าเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเด็น
ต่อไปก็คือเรื่องระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนี้ ได้มีการเปิดกว้าง และเข้าถึงง่ายกว่าที่ผ่านๆ มา หลายคนก็บอก
ว่ารัฐบาลนี้ปิดกั้น การแสดงความคิดเห็น ผมก็ได้เปิดช่องทางหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น “สายด่วน 1111” หรือ 
“สายด่วน 1567 ศูนย์ด ารงธรรม” หรือ คสช. ก็มีช่องทางทั้งหมด ต้องดูสมัยก่อน ๆ นี้มีหรือไม่ เรื่องแบบนี้ ร้องเรียนที่
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ไหนได้บ้าง ได้มีการแก้ไขปัญหาบ้างหรือเปล่า  วันนี้แม้เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มาจากต่างจังหวัด ก็สามารถกรอกข้อความ
เพ่ือจะร้องเรียน และเม่ือมีหลักฐาน ก็น าไปสู่กระบวนการตรวจสอบในที่สุด ตามท่ีเป็นข่าวในทุกวันนี้ นอกจากนี้ ยัง
สะท้อนได้จากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา มีการขอให้รัฐช่วยด าเนินการมากกว่า 3 ล้านเรื่อง ไม่ใช่น้อย ๆ 3 ล้านเรื่อง และเราก็
สามารถด าเนินการไปแล้ว ได้ข้อยุตติ ร้อยละ 98 อันไหนที่ซับซ้อน ก็อยู่ใน 2 ประเด็นที่ว่า ต้องมีการสอบสวน มีการ
ด าเนินการหลาย ๆ อย่าง มีการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดท าแผนงานโครงการใหม่ หมายถึงว่าวันนี้ รัฐบาลนี้เข้าไปดู
ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะปัญหาน้อยใหญ่ ย่อมถึงมือผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น เมื่อเสนอมา ผมก็ส่งให้หน่วยงานแก้ไข และรัฐบาล คสช. 
ก็จะติดตาม ผลความคืบหน้าในการด าเนินการดังกล่าว ไม่ใช่ส่งมาแล้วเก็บไว้เฉย ๆ เรื่องมีมาก หลายเรื่องก็ยังอยู่
ระหว่างด าเนินการ  ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อน หรือการทุจริต ถ้าไม่มีช่องทางที่ผมกล่าวมา พี่
น้องก็ต้องหันไปพึ่งผู้มีอิทธิพลบ้าง นักการเมืองไม่ดีบ้าง ก็จะกลายเป็น “หนี้บุญคุณ” ส่งผลต่อการเลือกตั้ง เพราะนิสัย
คนไทยคือ “เกรงใจคน” และ “รู้จักบุญคุณคน” อันนี้ก็ขอให้แยกให้ออก ผมไม่ว่าถ้าจะมีความกตัญญูรู้คุณ แต่ต้อง
ในทางท่ีถูกต้อง แล้วก็รู้จักบุญคุณของประเทศชาติ รู้บุญคุณของแผ่นดิน ส าคัญกว่า อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อเปรียบเทียบ
เรื่องการทุจริตแล้ว ไม่ปรากฏการทุจริตในระดับนโยบาย ที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวาง หลายเรื่องศาลก็ติดสิน
ลงมาแล้ว บางส่วนก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เราต้องให้ความเป็นธรรม หาหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล วัตถุพยาน 
ต้องท าให้ได้ แต่ทุกเรื่องที่มีมูลความผิดจริง รัฐบาลนี้ก็ผลักดันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เนื่องจากเป็น “1 ใน 3 
อ านาจอธิปไตย” ของประเทศ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ย่อมมีเสรีภาพในส่วนของตน ไม่มีการก้าวก่าย แต่
ท างานต้องเก้ือกูลกัน บูรณาการกัน เพื่อประเทศชาติและประชาชน ส าหรับเรื่องส าคัญอีกเรื่อง คือเรื่อง “จิตส านึก” 
ของคนในสังคม ผมว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด วันนี้คนไทยมีจิตส านึกมากข้ึน กล้าแสดงออกในทางท่ีถูก ที่ผิดก็มาก 
เพราะฉะนั้นขอให้เอาเฉพาะที่แสดงในทางที่ถูกจะดีกว่า ตระหนักถึง “ภัยเงียบ” จากการทุจริต ที่ถ่วงความเจริญของ
สังคมไทยมาช้านาน วันนี้เราจะไม่ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้น หรือลอยนวลได้ แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 
ในการนี้ ผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่
คณะผู้พิพากษาประจ าศาลยุติธรรมที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม ที่
ผ่านมา มีใจความส าคัญหลายประการ อาทิ (1) ให้ยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ไม่ออกนอกกรอบที่ผิด 
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และศึกษามาว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรที่จะท าให้เดือดร้อนต่อชาติบ้านเมือง ขอให้มี
สติ มีปัญญา มีทัศนคติที่ถูกต้องและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน (2) กฎหมายไม่ว่าประเทศใด มีไว้เพ่ือรักษา
สิทธิ รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบ แต่กฎหมายนั้นมีความลึกซึ้ง ใช้ให้ดีก็ดี ใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ก็ไม่ดี เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และ (3) การปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์นั้น หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบัน “ทั้ง 3 สถาบัน” คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และประชาชน ซึ่งเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาติ และเพ่ือความสุข ความร่มเย็นความม่ันคงของราชอาณาจักร หรือ 
“บ้าน” ของเราทุกคนก็การให้ความยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงให้กับคน
ในสังคม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต ารวจ อัยการ จบที่ศาล ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ซึ่งล้วนก็ต้องว่ากันด้วย “หลักฐาน” 
ทั้งสิ้น มีการต่อสู้คดีนะครับ อัยการ ทนาย อันนั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งเราละเว้นไม่ได้ ไม่เพียงแต่เท่านี้ ผมก็
อยากจะฝากไปถึงข้าราชการทุกคน ที่เป็นผู้ท างานต่างพระเนตรพระกรรณ ในบทบาทผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่แสวง
ประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย ไม่ตีความเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง เพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ใน
การด ารงไว้ซึ่ง “ความเสมอภาค” ในสังคม เมื่อมีความเสมอภาคแล้ว ความยุติธรรมก็คงอยู่คู่สังคมของเราต่อไปช่วงนี้ 
นอกจากงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยแล้ว โชคดีท่ีมี
ละคร “บุพเพสันนิวาส” เข้ามาเสริมอย่างลงตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุด ก็เป็นละครที่ดีในเวลานี้ ก็สอดคล้องรักษา 
สืบสาน ต่อยอด ความเป็น “ไทยนิยม”ตามนโยบายรัฐบาล ให้ดูเข้มแข็งข้ึน หลายคนอาจมองว่าเป็น “กระแส” หรือ 
“ลมเพ ลมพัด” ไม่นานก็จางหาย แต่ผมมั่นใจว่า “อยู่ในสายเลือด” ของเราทุกคน ทั้งอุดมการณ์ ความรักชาติ 
คุณธรรม จริยธรรม อะไรก็แล้วแต่ รวมความไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ เราจะต้องมีความหวง
แหนในขนบธรรมเนียมประเพณี อันงดงาม มาแต่โบราณกาล ตั้งแต่การแต่งกาย ภาษา ไปจนถึงโบราณสถาน - 
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โบราณวัตถุ เรามีสถานที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมจ านวนมากกระจายอยู่ท่ัวประเทศ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่บรรพ
บุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ลูกหลาน วันนี้ ผมดีใจที่เห็นคนไทย ไม่ได้เคอะเขินที่จะแต่งกายย้อนยุคออกจากบ้าน ไปใน
สถานที่ต่าง ๆ ผมอยากเห็นบรรยากาศ หรือปรากฏการณ์เช่นนี้ เกิดข้ึนทั่วไทย ตามโอกาสต่าง ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งชาวต่างชาติเอง ต่างก็เห็นคุณค่าและให้ความชื่นชมการแสดงออกลักษณะนี้แล้วเราในฐานะ
ลูกหลาน ก็ควรได้ตระหนักและ ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติให้กับลูกหลานของเราสืบไป อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เรา
ควรจะท า ในส่วนของรัฐบาลเอง วันอังคารเราแต่งชุดผ้าไทยอยู่แล้ว ผมก็ไม่ได้ห้ามถ้าใครจะแต่ชุดไทยย้อนยุคเข้ามา
ประชุม หรือข้าราชการจะแต่งชุดไทยย้อนยุคมาท างานก็ได้ ผมก็อยากเห็นหลากหลาย แพร่ไป ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา 
หรือสถานการท างานของเอกชน ธุรกิจต่าง ๆ ถ้าแต่งชุดเหล่านี้มาท างาน ก็ดูน่าสนใจดี แล้วดูทุกคนก็มีบรรยากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง ไม่ซึมเศร้า เหงาหงอย แต่ข้อส าคัญคืออย่าไปบังคับ แล้วถ้าท าได้ในการท่องเที่ยว มีคนมาใช้เพื่อถ่ายรูป 
หรือเที่ยวในพื้นที่ที่มีโบราณสถาน ก็เป็นภาพที่งดงาม ทุกคนอยากได้ทั้งนั้น ก็จะเกิดอาชีพรายได้ขึ้นมา ข้อส าคัญคืออย่า
ไปขึ้นราคา หรือไปหลอกลวง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ขอให้ท าให้สุจริต แล้วการผลิตผ้าไทยต่าง ๆ ออกมาก็จะมีคนใช้มาก
ขึ้น เพิ่มงาน เพิ่มรายได้ เขาเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาโดยวัฒนธรรม 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. เน้นย้ าประเด็นการแต่งกายด้วยผ้าไทย ในโอกาสต่างๆ ซึ่งอยากเรียนว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นต้นแบบของชุมชน ขอความร่วมมือให้ข้าราชการครูและบุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  ซึ่ง ของ สพฐ. จะ
แต่งชุดผ้าไทย ในวันพุธ และ วันศุกร์ 
2. วันนี้เป็นวันเปิดตัว OBEC LINE 2018  เป็นการสื่อสารในองค์กร เป็นการสื่อสารกันในเรื่องที่ส าคัญ คือการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ หากคุณครูไม่มีความรู้ใหม่ๆ จะพัฒนาเด็กนักเรียนไม่ได้ จึงอยากให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกลุ่ม OBEC LINE 2018   
3. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยภูลิง  เรื่อง  การติดตั้ง Internet  โมเดล ห้วยภูลิง การเชื่อมต่อ

สัญญาณ Internet 
4. 17 – 18  มีนาคม  2561  ได้ออกไปสังเกตการณก์ารอบรม STEM และ อบรมครูรักษาการณ์ ผ่านระบบ 

DLTV ช่อง 14 และ ช่อง 1 
5. การอบรมศึกษานิเทศก์ ขอต้อนรับเพื่อนครูที่สมัครใจมาเป็นศึกษานิเทศก์ เส้นทางการเติบโตบนเส้นทางใหม่ 

ให้ก าลังใจศึกษานิเทศใหม่ทุกท่าน 
6. การจมน้ าเสียชีวิตของเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน  ขอให้ สพท.ทุกเขตพ้ืนที่เน้นย้ าโรงเรียนให้จัดท า

มาตรการปัองกันการจมน้ าเสียชีวตของเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และรายงานให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบด้วย 
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7. การซื้อหนังสือเรียน  
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8. โรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้  จะเปิดเทอมในวันที่  16  พฤษภาคม  2561 นี้   
9. การรับนักเรียน นักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 40 คน  กรณีโรงเรียนยอดนิยม ในชั้น ม. 4 ก าหนดใว้ไม่เกินห้อง

ละ 40 คน แต่สามารถขอเพ่ิมได้ ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยต้องท าหนังสือขออนุญาตมาท่ี สพท.ก่อน 
10. ปปช.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สพฐ. ได้ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนด้วยความ

โปร่งใส ขอความร่วมมือให้คุณครูศึกษาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การบริจาคต้องไม่มีเงื่อนไขต่างๆ 
 

เลิกประชุมเวลา 09.00น. 
************************************************ 

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )      (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 


