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สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
ผมขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 

และท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งได้ด าเนินการประกวดและประเมินกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ไม่น้อยกว่า 
20 ปีแล้ว เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริม อปท. ต่าง ๆ ทั่วประเทศพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ทั้ง
การจัดบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กุศโลบายดังกล่าว ก่อให้เกิด อปท. 
ต้นแบบ และ อปท. ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี อีกท้ังสร้างความกระตือรือร้น ในการใช้ความคิด ความรู้ความสามารถ 
และพัฒนาทีมงานใน อปท. ไปในตัว เพื่อสร้างศักยภาพหรือยกระดับความสามารถของตน ในการพัฒนางาน พัฒนา
คน และการมีส่วนร่วมในแต่ละท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น แม้ว่าผลตอบแทนคือรางวัลจูงใจและประกาศเกียรติภูมิที่ได้รับ แต่
สิ่งที่ผมเห็นว่าส าคัญกว่านั้น คือการแสดงออกถึงระดับความพร้อมในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาบ้านเมืองของเรา ซึ่งล้วนแต่น ามาซึ่งประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนทุกคน 

ยังจ ากันได้หรือไม่ครับว่าเมื่อต้นปีนี้มีข่าวดี ๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองของเรา โดยจังหวัดน่านได้รับรางวัล
เกียรติยศ “เมืองท่องเที่ยวสะอาด” อันดับที่ 1 ของอาเซียน จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งล่าสุด
นอกจากจังหวัดน่านแล้ว ก็มีจังหวัดยโสธรและจังหวัดตรัง ที่ก็ได้รับการยกย่อง ด้วยเช่นกัน รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจนี้ ผมเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายจังหวัดน่าจะใช้เป็นกรณีศึกษา ในแง่การท างานอย่างจริงจังของ
ภาครัฐ ที่ร่วมมือกับภาคประชาชนอย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก็คือบ้าน หรือเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตลาด ถนนคนเดิน ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บและคัดแยก
ขยะทุกครั้ง พ่ีน้องประชาชนดูแลหน้าบ้านของตนให้น่ามองทุกเช้า และร่วมกันรักษาความสะอาดเส้นทาง ซอก ซอย
ในชุมชน ทุก ๆ วัน โดยถือหลักการง่าย ๆ ว่า “รักเมือง เหมือนรักบ้าน” เมื่อแต่ละบ้านมีห้องรับแขกไว้อวดสายตาผู้
มาเยือน ที่สะท้อนการรักษาความสะอาดของเจ้าบ้านแล้ว ดังนั้นพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวก็คงเป็น
ห้องรับแขกของชุมชน ของบ้านเมือง ที่รอต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติ อีกท้ังสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน เจ้าถิ่นอีกด้วย ลักษณะนิสัยแบบนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด 
แต่ต้องอาศัยการปลูกฝังกันทุกเม่ือเชื่อวัน ซึ่งผลดีที่ได้ก็ย่อมจะตกอยู่กับผู้อยู่อาศัยทุกคน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนอีกด้วยครับ 

ส าหรับเรื่องขยะก็คงเหมือนกับทุก ๆ เรื่อง ที่ผมต้องการย้ าเตือนให้เกิดความตระหนักให้เราทุกคนที่เป็น
เจ้าของบ้าน และทุกภาคส่วนได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน เพราะล าพังภาครัฐเอง คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้
บ่อยครั้ง เด็กนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังในโรงเรียน แต่พอออกมาสู่สังคมนอกรั้วโรงเรียนแล้ว เด็ก ๆ กลับไม่
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ก็น่าเสียดาย ก็อยากให้ช่วยกันคิด ว่าจะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างไรได้
บ้าง อย่างเช่น แนวทางการลดใช้ถุงพลาสติก ที่หลายประเทศเคยท า ซึ่งมีคนเคยรวบรวมเอาไว้ ก็น่าสนใจดีนะครับ 
โดยใช้กลไกด้านราคา ด้วยการจ่ายค่าถุงพลาสติกเพ่ิมเพียงเล็กน้อยจากราคาสินค้า แต่มีผลทางจิตวิทยาไม่น้อย 
อาทิ ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล ลดได้มากกว่า 80% จากปริมาณท่ีใช้เดิมในแต่ละปี โดยน า
เงินเพ่ิมค่าถุงพลาสติกนี้ ไปใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่วนในประเทศไทย ทราบว่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คิดค่าถุงพลาสติกใบละ 2 บาท สามารถลดการใช้ถุงได้ 90% 
เช่นเดียวกัน 

ซึ่งผมเห็นว่าหากเราสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ มาตรการร่วมกัน ก็น่าจะช่วย เปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างยั่งยืน อย่างเช่น ชาวเกาะเต่า ร่วมใจกันเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่สินค้า ทั้ง
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องน าถุงผ้าหรือเป้สะพายหลังมาใส่สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ออกจากร้านแทน 
ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเห็นพ้องเลิกการใช้ถุงพลาสติกเพ่ือให้เกาะเต่าปลอด
ถุงพลาสติก ไร้มลพิษ และลดขยะสะสมบนเกาะ ลดโลกร้อนร่วมกัน 

นอกจากเรื่องขยะแล้ว ปัญหาน้ าเสียก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งของการพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ผ่านมา หรือยุค 3.0 สร้าง
ปัญหาสะสม หมักหมม ให้กับบ้านเมืองของเรามากมาย วันนี้ เราต้องเปลี่ยนหลักคิด สร้างวิถีปฏิบัติใหม่ เพื่อแก้ไข
ของเก่าและป้องกันของใหม่ ไม่ให้ผิดพลาดซ้ ารอยเดิม ปัจจุบัน ปัญหาแม่น้ าล าคลองน้ าเน่าเสียที่ถูกระบายลงสู่ท้อง
ทะเลไทย นับเป็นวัฏจักร ห่วงโซ่ของน้ าที่น่ากังวล ที่ผมก าลังพูดถึง สาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นในหลากหลายกิจกรรม 
ทั้งท่ีเราทุกคนรับรู้และที่เราไม่เคยสนใจ เช่น การทิ้งขยะมูลฝอย การลักลอบปล่อยน้ าเสีย โดยไม่มีการบ าบัด จาก
บ้านเรือน ร้านค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และการชะล้างปุ๋ยเคมีจากพ้ืนที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ าล าคลอง เป็น
ต้น สุดท้าย ทุกอย่างที่กล่าวมา ก็ไหลลงสู่ทะเลเป็นที่รองรับทุกอย่างจากแผ่นดินเช่น อ่าวไทย ก็เป็นที่รองรับทุก
อย่างจากแม่น้ า 4 สายส าคัญของประเทศ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง 

ดังนั้น ถุงพลาสติกในมือเราวันนี้ หรือเมื่อวานนี้ อาจไปอยู่ในท้องสัตว์ทะเลในอีกไม่มีกี่วันข้างหน้า เหมือน
คลิปวาฬครีบสั้นที่มาเกยตื้น ซึ่งชมรมวาฬไทยน ามาเผยแพร่ โดยหลังผ่าพิสูจน์ พบขยะพลาสติกในกระเพาะอาหาร
ของวาฬ จ านวน 85 ชิ้น น้ าหนักรวม 8 กิโลกรัม ที่น ามากล่าว ไม่ได้ต้องการจะกล่าวโทษใคร เพียงแต่ต้องการให้
ทุกคนได้ตระหนัก และร่วมกันรับผิดชอบ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้ จะหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของ
ประเทศ แต่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องเป็นการพัฒนาทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป 

สุดท้ายนี้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่รัฐบาลและ คสช. ท ามา ก็ล้วนแต่มีผลกับการเพ่ิมรายได้ กระจายรายได้ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่หวัง
เพียงผลในระยะสั้น หรือเลือกท าในสิ่งที่ง่าย ๆ เห็นผลไวแต่เพียงอย่างเดียว เราต้องท าไปด้วยกัน ทั้งรัฐ เอกชน 
ประชาชน ช่วยกันในรูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลนี้ ผมขอฝากบันไดสู่ความส าเร็จ 3 ขั้น คือ คิด พูด ท า 
ซึ่งวันนี้ ผม รัฐบาล และ คสช. เราเริ่มแล้ว ทั้ง “คิดริเริ่ม” เพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืน “พูดอย่างสร้างสรรค์” 
เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ และ “ท าเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ แล้วท่านเริ่มหรือยัง ขอให้ร่วม
แรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกันครับ 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 

 
1.  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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2.  การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี 2561 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  
สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง 
 

 
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร. 
บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
นายรัชชัย ศรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิก ให้การต้อนรับ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสมาคมซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการศึกษาทั้งประเทศ 
โดยสมาชิกสมาคมมีจ านวน 2,400 คน ซึ่งมาประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีจิตส านึกทัศนคติ พฤติกรรมในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกได้สืบสานพระสืบสาน
พระราชด าริในหลวง ในการสร้างคนดีในบ้านเมืองพร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจสื่อสารใยความรักความผูกพัน
ของมวลสมาชิก และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณสมาชิกผู้ท าประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทย ที่มีใบหน้าที่ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นเป็นการเฉพาะ มีบทบาทเป็นหน่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษามัธยมศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษา
อ่ืนๆ มีภารกิจหลักคือส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสู่นักบริหารมืออาชีพ มีกระบวนการพิทักษ์
และ ปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่สมาชิก ตลอดทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการเผยแพร่ผลงาน
ดีเด่นของมวลสมาชิกเชิดชูเกียรติในวาระที่เหมาะสม โดยการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านในสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งสมาชิกทุกท่านที่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเป็นอย่างดี ได้รับการชื่นชม และยกย่อง 

3. การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม สนามสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 
1 ก.ย.61 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(เลขาธิการ กพฐ.)  ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความเรียบร้อย สนามสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในการแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 ที่สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

4.   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw  
2018 Inspired by Thai PBS 

 
เลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานปิดการแข่งขันตะกร้อ ที่เมืองตาก 
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เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติ
เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2018 Inspired by 
Thai PBS รอบภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก โดยมี นางสาววัลลา 
เรือนไชยวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พร้อมด้วย นายอ านวย อภิชาติตรากูล ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38, นายจเร ขัติวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยนาย
สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้จัดการฝ่ายรายการประเด็นทางสังคม สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมมอบรางวัลให้กับทีม
ชนะเลิศและรองชนะเลิศดังต่อไปนี้ รุ่นอายุ 12 ปี หญิง ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดบึงกาฬ ได้รับ
ทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร , รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม จังหวัดบึงกาฬ ได้รับ
ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง และโรงเรียน
วัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 
12 ปี หญิง ได้แก่ ด.ญ.กาณสิริ โชคดี โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดบึงกาฬ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทรุ่นอายุ 
12 ปี ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร, รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร , อันดับที่ 3 ร่วม ได้แก่ ทีม โรงเรียนบ้านป่ากอ จังหวัดตรัง และโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ 
จังหวัดภูเก็ต ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 12 ปี ชาย ได้แก่ 
ด.ช.ภัทรดล โคตะนนท์ โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทรุ่นอายุ 15 ปี 
หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดราชบุรี แหล่งสร้างนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ได้รับ
ทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ได้รับ
ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, อันดับที่ 3 ร่วม ได้แก่ ทีม โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง และ 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร แหล่งสร้างนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 
4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 15 ปี หญิง ได้แก่ ด.ญ.บุษยา ดีเจริญ โรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ จังหวัดราชบุรี ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน ท่าขอนยาง
พิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับทุนการศึกษา 12 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับทุนการศึกษา 8 ,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร, อันดับที่ 3 ร่วม
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  และ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัด ชัยนาท ได้รับ
ทุนการศึกษาทีมละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่น 15 ปี ชาย ได้แก่ นายธีระ
ศักดิ์ สินตา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัด มหาสารคาม ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 

5. ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  
PartnershipSchool ณ โรงเรียนวัดบางกอบัว 
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เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการที่โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ 
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด าเนินงานในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนวัด
ถนนกะเพรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์ ผู้ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และคณะท างาน , นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง , ผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับจังหวัด น.ส.ปวีณา พุ่มพวง ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ตลอดจนผู้น าชุมชน ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจสู่โรงเรียน   ศ.คลินิก นพ.อุดม 
คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ Partnership School เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโรงเรียนสานพลัง
ประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 "รัฐเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา" แต่ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดพลังการ
ขับเคลื่อน จึงด าเนินการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน 50 แห่งแรกของประเทศ ไปสู่เป้าหมายทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องการแนวคิดและวิธีการท างานที่รองรับความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้ดี มาร่วมสร้างโรงเรียนเพ่ือเตรียมอนาคตให้กับลูกหลานของเรา  จากการรับฟังรายงานการด าเนินงานของ
โรงเรียน ต้องขอชื่นชมกับความส าเร็จและความก้าวหน้าในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มีความ
เชื่อมโยงกับบริบทเชิงพ้ืนที่ โดยเน้นทั้งวิชาการและวิชาชีพ พร้อมมีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น ทั้งห้องเรียนอากาศยาน 
การท าเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติในชุมชน เป็นต้น พร้อม
ปรับกระบวนการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนในหลากหลายวิชา ส่งผลต่อการเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการรับรู้และวิธีการท างาน ถือว่าโรงเรียนได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ความรู้และเตรียมอาชีพให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าเป็นอย่างดี  นายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์ ผู้แทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ได้ให้การสนับสนุน
โรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 82 แห่ง เพ่ือยกระดับมาตรฐานครูให้ดีขึ้น ทั้งภาษาอังกฤษ STEM ศีลธรรม
จริยธรรม การพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ จากนั้นขยายความร่วมมือสู่การสนับสนุนโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา จ านวน 5 โรงเรียน เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ แต่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพราะเข้าใจดีว่า 
เรื่องของการศึกษาต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล และการเริ่มต้นที่ดีก็จะท าให้ได้รูปแบบและทิศทางในการขยายผล
ในระยะยาว  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ถือว่ามีความโดดเด่นของ "ชุมชน" ที่มีความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนา
โรงเรียน โดยทาง ปตท. ได้ส่งบุคลากรเข้ามาร่วมท างาน ร่วมคิด ร่วมวางแผนเพ่ือก าหนดทิศทาง และสิ่งหนึ่งที่
ต้องการเห็นคือความร่วมมือจากชุมชนเป็นหลัก ผสานกับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยกันสร้าง
ภาพความส าเร็จให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากจนเกินไป  เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว
ต้อนรับว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนในพ้ืนที่บ้านเนินฆ้อน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งถือว่าโรงเรียนวัดถนนกะเพราเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีความโดดเด่นทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ  
และตั้งอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จึงเป็นโอกาส
ที่ดีอีกครั้ง ที่ทุกภาคส่วนจะได้มาช่วยพัฒนาการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) ที่เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดถนนกะเพรา กล่าวว่า โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2482 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีนักเรียน รวม 143 คน เป็นนักเรียนไทย 113 คน และ
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นักเรียนกัมพูชา 40 คน มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน โดยจัดการเรียนการสอนเน้นวิชาการ ทั้ง
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมวิชาชีพตามความถนัดและสนใจของนักเรียน อาทิ ฝึกอาชีพ
อากาศยาน การท าเครื่องบินร่อน, สร้างรายได้จากการท าไข่เค็ม สลัดโรล เบเกอรี่ งานปั้นดินน้ ามัน การเกษตร
กรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีวิถีความเป็นไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของชุมชนอย่างเข้มแข็ง ในรูปแบบบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)   ที่โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  จากนั้นในช่วงบ่าย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อม
ด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นหนึ่งใน 50 โรงเรียนแรก ที่จะได้ร่วมปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเป็นต้นแบบให้โรงเรียน
อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการตั้งเป้าหมายเพียง 50 แห่ง อาจจะเป็นจ านวนน้อย แต่หากจะพิจารณาตามแนวคิดการ
พัฒนาแต่ละโรงเรียนให้มีเป้าหมายตอบโจทย์บริบทของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับชุมชนจริง ๆ และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จะท าให้ได้ต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง ก่อนที่จะขยายไปสู่โรงเรียนอ่ืนอย่าง
รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในส่วนของระบบบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามปรับให้เป็นระบบ
พิเศษ โดยให้โรงเรียนในโครงการขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้การสนับสนุนดูแล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดเช่นเดิม พร้อมปลดล็อคกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์การศึกษาอย่างจริงจัง  สิ่งที่คาดหวังคือ การปรับตัวของผู้บริหารและครู ด้วย
กระบวนการท างานและการเรียนแบบใหม่ นอกจากจะต้องเน้นการเรียนด้วยการตั้งค าถาม และการปฏิบัติจริงแล้ว 
รูปแบบการเรียนแบบไม่เป็นทางการก็เป็นสิ่งส าคัญ ต่อการปรับตัวรองรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ โดยไม่
ต้องใช้เวลาเรียนแบบเป็นทางการเรียนถึง 4 ปี เพราะในเรื่องของความรู้ในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ทันกันหมดแล้ว 
เด็กไม่จ าเป็นต้องมาเรียนรู้กับครูในห้องเรียนทั้งหมด  ดังนั้น การปรับตัวในเรื่องของจัดการเรียนการสอนให้ทันยุค
ทันสมัย จะช่วยเตรียมคนของเราให้เติบโตและอยู่รอดในโลกอนาคตได้ ในส่วนของโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่นี้ ที่ยัง
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถน าแนวคิดของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาไปปรับปรุงพัฒนาไปพลางก่อน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมผลักดันตัวเองเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนจะพยายามผลักดันให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน พร้อมน าหลักคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์มาปรับใช้ให้เหมาะกับศักยภาพของเด็ก
ในบริบทต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้น าส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 
โรงเรียนวัดบางกอบัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2476 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนเพชรหึงษ์ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเน้นห้องเรียนเป็นฐาน หน้างาน
คือผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนครอบคลุม ด้านวิชาการ อ่านออกเขียนได้ คิดค านวณเป็น , ด้านวิชาชีพ 
ค้นพบตัวตนตามความถนัดและสนใจ มีฝีมืองานช่าง การเกษตร ช่างตัดผม สกรีนเสื้อ มัดย้อม ตลอดจนน้ า หมัก
ชีวภาพ และด้านทักษะชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ เข้าค่ายลูกเสือ เป็นต้น 
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6.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ 
บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการ ดังนี้ 

หลักการ 
1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 

โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค 
2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดด

เด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพ้ืนที่การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของ
งานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 

3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขัน
ให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี                     
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” 

5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ 
6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้า

คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป 
แนวทางการเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 มีดังนี ้
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
การอบรม admin เขตพ้ืนที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน 

2561 เป็นต้นไป 
ก าหนดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้จัดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 
ก าหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ดังนี้ 
-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          จังหวัดบุรีรัมย์          วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 
-  ภาคเหนือ                            จังหวัดพะเยา          วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 
-  ภาคกลางและภาคตะวันออก        จังหวัดนครปฐม       วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 
-  ภาคใต้                                จังหวัดตรัง             วันที่ 8-10 มกราคม 2562 

 ข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ (NEW DLTV) 
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2.   การเบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ต 
3.   กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง  

ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า  เ รื่ อ ง  กั ก น้ า ไ ว้ ไ ด้  โ ร ง เ รี ย น อุ บ ล ปั ญ ญ า นุ กุ ล  จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี   
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/   

แจ้งข้อราชการ  จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

นายอ านาจ  บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกลุ่มงานหลัก มอบกลุ่ม

อ านวยการ เป็นกลุ่มงานรอง 
หลักคิด   
1.1 มอบรางวัลให้โรงเรียน หรือคนในเขต ให้เป็นของที่ระลึก  ให้เป็นปิ่นโต และสกรีนค าว่า  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1.2 จัดท าหนังสือเวียนให้บุคลากรลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาน าปิ่นโตห่อข้าวแทน 
1.3 น าเงินสวัสดิการจัดท าถุงผ้าแจกให้กับบุคลากร 
1.4 มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ในปีงบประมาณ 2562  

ในส่วนของส านักงาน 
1.5 มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดท าโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ในปีงบประมาณ 2562  

ในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด 
2. NEW  DLTV  มอบกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ จัดท าโครงการโดยให้เฉพาะ 

ค่าพาหนะ เพื่อติดตามการเปลี่ยนกล่องสัญญาณจาก HD  เป็น SD และให้รายงานผลโครงการภายในวันที่  21  
กันยายน  2561 

3. การเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ เป็นกลุ่มงานหลัก 
  มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเจ้าภาพรอง  โดยให้โรงเรียนส่งเอกสารมาเพ่ือวางเบิกภายในวันที่  
5  กันยายน  2561 และน าเข้าท่ีประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในวันที่  7  กันยายน  2561 เพ่ือพิจารณาร่วมกัน
กับประธานกลุ่มโรงเรียน 

4.  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561   
มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลัก และมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เป็นเจ้าภาพรอง 

ทั้งนี้  ข้อมูลเบื้องต้นให้ส่งให้กลุ่มอ านวยการเพ่ือรายงานในระบบ E-MEs ในวันจันทร์ที่  10   
กันยายน  2561 

5.  ปรับจุดเน้นของเขตใหม่ ในปี 2562  จึงขอความร่วมมือรายงานโครงการในรอบแรกภายใน 15   
กันยายน  2561  และอีกส่วนหนึ่งส่งที่รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่ม สุดท้ายส่งเป็นรูปเล่มถึง 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกโครงการต้องรายงานให้ ผอ.เขตทราบ ทุกโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  
กันยายน  2561  ทั้งนี้ฝากทุกกลุ่มช่วยกันคิดเรื่องจุดเน้น ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=1885765261499061&__xts__%5B0%5D=68.ARDeoGNDIVSDle8jCEdVqgriVZOe1nP1Q7eodkC81nZ9EWTH45IrZf4qiYNnwSg3JkoFLu9UV5ayPAntnZJFXt8RuxyZZDxwY-4r6svfuHaH1dqbRpU22xSU6eV6CWpGri8C6WkUoZFxNwpyUApCJDIzT4G-53V1ng5NMYWohbh_sRFzXjgutA&__tn__=-UC-R
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6. วันที่  13  กันยายน  2561  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจการเตรียมความพร้อมในการ 
รับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

7. วันที่  14 กันยายน  2561  เลขากพฐ. มาตรวจการเตรียมความพร้อมในการรับคณะรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

8. ในวันที่  15-16  กันยายน  2561  ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
ไม่ให้ท าความสะอาดใหญ่ ให้แค่จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทั้งนี้อยากให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
12  กันยายน  2561  ส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ด าเนินการต่อได้ 

9. ไมโครโฟน ให้บันทึกขอซื้อโดยใช้เงินสวัสดิการในการจัดซื้อ 
10. วันที่  14  กันยายน  2561  ประชุมผู้บริหาร  จ านวน  200 คน ขอใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาล 

เพชรบูรณ์ พร้อมจัดนิทรรศการ  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษา  มอลกลุ่มอ านวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯในเรื่องของสถานที่    
บ้านพักครูโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ มอบกลุ่มนโยบายและแผน มอบส่วนช่วยอ านวยการประสานงาน สพป.ชุมพร
เรื่องการเตรียมงานรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ ดังนี้   

1. คูปองครู  มอบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. Boot Camp มอบกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาฯ 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา  มอบกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาฯ 
4. อินเตอร์เน็ต  มอบกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ 
5. ลดภาระครู  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. PLC  มอบกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาฯ 

11.  ปรับเปลี่ยนงานของรอง.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งงาน Area และงาน function 
12.  บุคลากรที่ยังไม่ชัดเจน  จะให้ชัดเจนภายในวันที่  1  ตุลาคม  2561  ยกตัวอย่างเช่น   

นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน มอบนางกาญจนา  โฉมอุดม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายในและให้ด าเนินการมอบงานในส่วนของกลุ่มบริหารงานการเงินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม  
2561  กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายเอกชัย กองทรัพย์ และนางเบญจวรรณ  เพชราภรณ์  ให้หารือกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคลให้ด าเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน  2561  ส่วนอัตราก าลังที่ขาดของ  
แต่ละกลุ่ม ค่อยคุยกันอีกครั้ง 

13.  การแบ่งกลุ่มโรงเรียน  อ าเภอเมืองมี 8 กลุ่มโรงเรียน  อ าเภอชนแดนมี 4 กลุ่มโรงเรียน ให้ตัดให้เหลือ 3  
กลุ่ม โดยเอากลุ่มดงขุย ไปร่วมกับอ าเภอวังโป่ง  สรุป ชนแดน 3 กลุ่มโรงเรียน อ าเภอวังโป่ง 3 กลุ่มโรงเรียน  
แนวคิดอยากให้รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ทั้งนี้  ผอ.เขตขอศึกษาข้อมูลก่อน อยากให้รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต   1 ดูแลคนละ 2 กลุ่มโรงเรียน            
(8 กลุ่มโรงเรียน) โดยมีนโยบายจะเปลี่ยนรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปีละ 1 ครั้ง 
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14.  วันที่  6  กันยายน  2561  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการองค์กรคุณธรรม   
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เริ่มเวลา 09.00 น. 

15. บิดาของบุคลากร (นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน) เสียชีวิต  มอบกลุ่มอ านวยการ จัดวางหรีดเคารพศพ 
16. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้รองอธิการบดีคนใหม่  ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา   รองอธิการบดี 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  มอบกลุ่มอ านวยการจัดกระเช้าแสดงความยินดีพร้อมประสานงานสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ว่า ท่านอยู่หรือไม่ หากอยู่ให้ประสานคณะผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วม
แสดงความยินดีด้วย 
 

 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
            
 

         ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       

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

 


