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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 7  / 2561 
21  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  07.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นางสาวนงคารญ  ทองค า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน(แทน) 
4. นายวลี  มีภู ่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ (แทน) 
5. นางนิลยา  ทองศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ(แทน) 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
7. นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางทองเจือ  โพธิ์จันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (แทน) 
9. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
10. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ไปราชการ 
2.  นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
3.  นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
3.  นายภานุพงศ์  พละสาร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย                 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้อ านวยการกลุ่ม ,หน่วย ,ส่วน        
ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 

          ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาคน คนไทยทุกคน ไม่จ าเป็นต้องเป็น “คนไทย 4.0” เพราะเป็นไปไม่ได้ ตามท่ี
เคยพูดไว้นานแล้ว เราเป็น 4.0 คือเรียนรู้ เข้าใจและอยู่กับสังคม อยู่กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้ได้ นั่นคือ 4.0 แล้ว 
เพราะว่าคนในสังคมก็เหมือนต้นไม้ในป่า ที่จะต้องมีหลากหลาย นานาพรรณ ต่างต้น ต่างประเภท ก็พ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เราต้องสนับสนุน “คนรุ่น เก่ายุค Analog” ที่ถือว่าเป็นคลื่นลูกเก่า ให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมบทบาท “คนรุ่นใหม่ ยุคดิจิทัล” ที่เป็นคลื่นลูกใหม่ ที่มากด้วยศักยภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพื้นฐาน ให้ได้รับโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เหมือนหลายโครงการที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม อาทิ โครงการ “เน็ต
ประชารัฐ” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การรับบริการภาครัฐ และในอีกหลาย ๆ ด้านแล้ว ยัง
เป็นการสร้างโอกาส สร้างงานในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ขอเพียงให้มีหลักคิด “หลักการเรียนรู้ หลักการพัฒนา
ตนเอง”เป็นอย่างไร ที่ผมอยากให้เป็นอีกหลักคิดหนึ่งของ “ไทยนิยม” ที่จะน าพาประเทศชาติไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ด้วย   ผมมี 2 ตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อคิด และแบบอย่าง ของการพัฒนาตนเอง ภายหลังจากการลงพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
จังหวัดตราดและระยอง ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดท า “ยุทธศาสตร์การค้า
ผลไม้ครบวงจร” เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและการค้า
ผลไม้ของไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในภาพรวมของประเทศ ตามที่มีรายงานข่าวไปแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ติดตาม
ข่าวสารเลือกบริโภคสื่อ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จากทั้ง Internet และ Social Media แล้วได้พบตัวอย่าง 
“ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่” ที่ประสบความส าเร็จ ในเรื่องการแปรรูปผลไม้ไทยจากรายการสร้างสรรค์สังคม ชื่อ “อายุ
น้อยร้อยล้าน” ซึ่งมีอีกหลายรายการที่ดี แต่ยังไม่มีโอกาสน ามาเล่าให้ฟัง  ตัวอย่างแรก เป็น “การอบแห้ง” ผลไม้ไทย 
โดยยังสามารถรักษาคุณภาพทางโภชนาการ เป็นของขบเค้ียว ที่มีประโยชน์มากกว่าขนมกรุกรอบ ที่อาจไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพเยาวชนของเราในระยะยาว ส่งขายหลายประเทศ ทั้งในอาเซียน ญี่ปุ่น จีน อเมริกา  ตัวอย่างที่สอง เป็น “การ
ท าสบู่” จากผลไม้ไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า กว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก สิ่งที่ผมสังเกตเห็น มีหลายประการที่คล้าย 
ๆ กัน คือ (1) การเริ่มท าธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองชอบ สิ่งใกล้ตัว ช่วยให้มีแรงผลักดัน (2) การศึกษาค้นคว้า หาความรู้
เพ่ิมเติม ทั้งในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด จากนักวิชาการ จากสื่อออนไลน์ รวมถึงการลงพ้ืนที่ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง มาปรับปรุง มาพัฒนากระบวนการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ ให้ตอบรับตลาด เพราะลูกค้าในประเทศ
เป้าหมายมีความชื่นชอบผลไม้ไทยแตกต่างกันไป (3) การเพ่ิมทักษะด้านภาษา เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการเปิดตลาด 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล ภาษาจีนก็เป็นโอกาสทางตลาดขนาดใหญ่ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ที่มี
ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยเป็นทุนเดิม ซึ่งมีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอีกมาก และ (4) ความกล้าหาญ ความอดทน 
อุตสาหะ ซึ่งทั้ง 2 ผู้ประกอบการตัวอย่างนี้ ไม่ได้ประสบความส าเร็จตั้งแต่ครั้งแรก แต่ผ่านอุปสรรค เกือบล้มเหลว แต่
ไม่ยอมแพ้ จนประสบความส าเร็จได้ในวันนี้ ขอชื่นชม  ส าหรับหน้าที่ของรัฐบาล คือการเตรียมการให้ทุกคน ได้รับ
โอกาสในการสร้างงาน ประกอบอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม เพ่ือเชื่อมโยง
แหล่งผลิตกับตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โครงการ “เน็ตประชารัฐ” เพ่ือให้ทุกคนค้นคว้าหาความรู้ โฆษณา
สินค้า ติดต่อตลาด e-Commerce และสถาบันการเงนิประชาชน เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้พี่น้องประชาชน ในแต่ละ
ท้องถิ่นของตน ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมหวังว่าที่กล่าวมานั้น จะเป็นแรงบันดาลใจหรือแนวทาง
ในการประกอบอาชีพของหลายต่อหลายคน ที่ไม่ย่อท้อ ตามความฝัน ให้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ด้วย จะเห็นได้ว่า
ไม่ง่ายนัก แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ยากจนเกินไป ถ้าเรามีความเพียรพยายาม ขอให้ทุกคนได้เดินหน้าไปสู่สิ่งนั้น สิ่งที่เรา
ต้องการให้ได้โดยเร็ว  พ่ีน้องประชาชนที่รัก ครับ ความเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ าในสังคม เป็นการรักษาสมดุลระหว่างคน
ด้วยกันเอง ให้ได้รับการพัฒนา หรือได้รับสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ โดย “ไม่ตกหล่น” อาทิ คนพิการทั่วประเทศที่เคย
ลงทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือท า “บัตรคนพิการ” เพ่ือรับสิทธิในการ 
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สงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีมากถึง 1.8 ล้านคน ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 
2560) เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูล ทั้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง 
แล้วพบว่า (1) การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมียอดการลงทะเบียนกว่า 14 ล้านคน เหลือผู้ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ “ผู้ที่มีรายได้น้อย” จ านวน 11 ล้านคน เป็นคนพิการราว 7 แสนกว่าคน แล้วอีก 1 ล้านกว่าคน 
ในบัญชีของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไม่ได้มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ต้องไปดูว่าท าไม เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย
หรือไม่ หรือไม่ได้รับทราบ หรือเป็นอย่างไร ต้องดูแลเขา  (2) คนพิการจ านวน 7 แสนกว่าคนในบัญชีของ
กระทรวงการคลังนั้น ประมาณ 25,000 คน ไม่เคยท าบัตรคนพิการ จึงไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ ก็จะยังไม่ได้รับสิทธิ์คนพิการ ที่ควรจะได้รับ แม้จะไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ตาม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ
ไทย ข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีความทันสมัย สิ่งส าคัญคือผู้รับประโยชน์จะต้องสนใจ ถ้าไม่สนใจก็เชื่อมต่อกันไม่ได้ ต่อให้
รัฐบาลมีอะไรลงไปก็ท าไม่ได้ทั้งหมด เพราะไม่รับรู้ รับทราบ โทษรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ ต้องช่วยกัน 
ดังนั้น แนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ให้ตกหล่นจากสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) 
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับองค์กรคน
พิการ ด าเนินการ ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 “คนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่ไม่มีบัตรคนพิการ ราว 25,000 คน (24,679 คน) ก็จะ
แนะน าให้ท าบัตรคนพิการเพ่ือสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐ 
กลุ่มท่ี 2 “คนพิการที่มีบัตรคนพิการแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 180,000 คน (182,180 คน) 
จะให้ค าแนะน าเตรียมการเข้าถึงสิทธิการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไป และการช่วยเหลือเบื้องต้น ด้านค่า
ครองชีพ ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามความจ าเป็น โดยสอดคล้องกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ 
ทั้งนี้ การด าเนินการตามนโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” นั้น ก็จะต้องน าข้อมูลจากทุกกระทรวงมาบูรณาการกัน เป็น Big 
Data ในศูนย์รวมที่เรียกว่า Data centerของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ระดับกระทรวงก็ต้องไปรวบรวมในส่วนของ
กรมต่าง ๆ มาด้วย เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์จัดท าในฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big data เพ่ือก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่เหมาะสม เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแนวทาง “ประเทศไทย 
4.0” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาลด้วย  สุดท้ายนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาล
วันวาเลนไทน์ ท าให้ผมเห็นว่าประเทศไทย เป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านาน เป็นอีก 
“ไทยนิยม” ที่รักความสงบ การท่องเที่ยวก็เป็นอีกวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งคนไทยเราโชคดีที่เรา “รวย
ทรัพยากรธรรมชาติ” ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตของประเทศ ก็ต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้
บริสุทธิ์ ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้สะอาด และ “ยิ้มต้อนรับ” นักท่องเที่ยวต่างถ่ิน ต่างชาติ ให้ประทับใจ 
เมื่อวันก่อนได้ไปเยือนงานอุ่นไอรัก ก็มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชื่นชมในความมีเอกลักษณ์ของไทย 
เราเป็นคนในยุคปัจจุบัน อย่าลืมเลือนประวัติศาสตร์ สถาบันมีพระมหากรุณาธิคุณกับประเทศไทยเสมอมา ก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่เราต้องระลึกถึงอยู่เสมอ ผมเห็นรอยยิ้มของทุกคน ผมรู้สึกมีความสุข ทุกคนที่ไปเที่ยวงาน ทุกคนที่เห็นในข่าวก็คง
จะรู้สึกมีความสุขไปด้วย สังคมไทยเป็นสังคมที่อบอุ่น เป็นสังคมที่มีรอยยิ้ม สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม สังคมท่ีปรองดอง 
เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครมาท าให้เกิดความแตกแยกตรงนี้โดยเด็ดขาด ผมขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวงานอุ่นไอรักได้
จนกระท่ังถึงเดือนมีนาคม  วนันี้ ผมขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาได้เปิดตัวไปแล้ว ในชื่อ “Thailand Tourism Directory” โดยมุ่งที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ส าหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะเว็ปไซต์และแอปพลิเคชั่นนี้ จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลดิจิทัล   
ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะถือเป็น “Big Data 
ด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดท าข้ึน  ขณะนี้สามารถรองรับได้ 3 ภาษาคือ ไทย จีน และอังกฤษ    
พ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดถึงรายละเอียดของโรงแรมที่พักท่ีมี
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มาตรฐาน และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการเพ่ิมเติมหรืออัพเดตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยผ่านกลไกการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดก่อนน าออกเผยแพร่ 

ผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็ปไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าง
เต็มที่ และฝากเผยแพร่ให้กับพ่ีน้องเพ่ือนฝูงของท่าน โดยเฉพาะเพ่ือน ๆ ชาวต่างชาติ เพ่ือสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
ของประเทศเราด้วย ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสามารถน า
ค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตลอดปี 2561 นี้  ขอขอบคุณจิตอาสาต่าง ๆ ที่
ช่วยกันดูแลบ้านเมือง ดูแลงานอุ่นไอรัก หรือท าคุณประโยชน์อันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในทุกพ้ืนที่ด้วย 
อันนี้เป็นพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ชาติไทยอัน
เป็นที่รักยิ่งของเรา และคงต้องร่วมมือกับการท างานของโครงการไทยนิยมด้วย เพื่อให้ตรงความต้องการของประชาชน 
ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ตามศักยภาพที่มีอยู่  ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัว มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 
และในช่วง “เดือนแห่งความรัก” และในช่วงเวลาตรุษจีน ขอให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งเราเป็นประเทศที่มี
หลายเชื้อชาติ หลายศาสนามาอยู่ร่วมกันในประเทศนี้ สวัสดีครับ 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. เป็นรายการที่ให้ความรู้    “ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียน” 

2. ขอชื่นชมโรงเรียนในดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ส าหรับโรงเรียนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร คณะครูใน
สถานศึกษาสามารถป้อนการเรียนการสอนจนสามารถก้าวกระโดดจนอ่านออกเขียนได้ 

3.  การย้ายและสอบ รอง ผอ.เขต โดยตอนนี้มีต าแหน่งว่างกว่า 300 ต าแหน่ง ถ้าท่ายอยากย้ายก็แสดงความจ านง
ยื่นเรื่องย้ายได้ และจะมีการประกาศสอบรอง ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเดือนมีนาคม  2561 

4. การขับเคลื่อนนโยบายสร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยได้ไปร่วมงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้รับฟังคณะท่าน
องคมนตรี ได้พูดถึงที่มาและหลักการของโครงการ กระวบนการมี 6 ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ สพฐ. จะเรยีนเชิญ
ท่านองคมนตรีมาพูดในการประชุมทางไกลให้ทุกคนได้รับฟังกันในคราวเดียวกัน 

5. นโยบายการรับนักเรียน ประจ าปี 2561  เน้น ลดความเหลื่อมล้ าโดยการสร้างความเป็นธรรนากรรับนักเรียน  
ประเด็นที่  1  จะต้องไม่มีการระดมทรัยากรในช่วงนี้ หยุดโดยเด็ดขาด ประเด็นที่ 2  การคัดเลือกในการสอบต้อง
มีชื่อผู้ส ารองไว้ และหากมีการสละสิทธิ์ก็ให้ลื่นไหลไปตามล าดับที่ตามสิทธิ์ของนักเรียนที่สอบได้ 

6. ชื่นชมคณะลูกเสือ – เนตรนารีของโรงเรียนมหาชัยวณาราม อ.เมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช ที่ได้ช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวิทยา อ.ท่าศาลา ที่ได้เกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ โดยลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกับชาวบ้านได้
เข้าไปช่วยเหลือน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

7. การอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร ในวันที่  5  มีนาคม  2561  ทางครุพัฒนาจะได้ส่งหลักการที่ผ่านการ      
คัดกรองแล้วให้ สพฐ. และ สพฐ. จะคัดเลือกและก าหนดราคาร่าคอร์ดแล้วแจ้งครูทั่วประเทศโดยให้ตรวจสอบ
จ านวนครูที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการ ให้เขตพ้ืนที่แจ้งจ านวนครูเพ่ือ สพฐ. จะได้จัดสรรงบประมาณให้ โดยจะมี
การอบรมในเดือนเมษายน หรือวันเสาร์ อาทิตย์ เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน 
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8. การด าเนินการด้านความปลอดภัยจากวัตถุไวไฟ / การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
-  ด าเนินการเฝ้ารระวังป้องกันและดูแลนักเรียนตามมาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาอย่าง

เข้มงวด 
-  จัดเก็บวัตุอัตราย / สารเคมีให้มิดชิด อยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมทั้งปิด

ล็อคและมีผู้ควบคุม 
-  ติดป้ายแจ้งเตือน / ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีสารเคมีรั่วไหล 
-  ผู้ควบคุมต้องหมั่นตรวจสอบความพร้อมใช้และความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้บังคับ

บัญชาทราบทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 
9. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี  

-  ด าเนินการเฝ้ารระวังป้องกันและดูแลนักเรียนตามมาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาอย่าง 
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา คือ จะต้องเร่งด าเนินการในเรื่องขอกงการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย สพฐ ได้โอนงบประมาณ งวดแรกที่ก าหนดให้โรงเรียนได้จัดอบรมป้องกันไม่ให้
เด็กยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โรงเรียนละ 5,000  บาท (ลูกเสือยาเสพติด) โดยได้โอนเงินไปเมื่อวาน (เข้มงวด 

-  จัดเก็บวัตถุอัตราย / สารเคมีให้มิดชิด อยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด อากาศถ่ายเท( กุมภาพันธ์ 
2561)  จึงขอให้ทุกส่วนเร่งจัดท าตามแผนที่ได้วางไว้ 

10.   สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  โดยสรุปดังนี้ 
สรุปเหรียญในแต่ละเขตพื้นที ่
สังกัด สพป.อันดับ 1 ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  อันดับ 2  ได้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  อันดับ 3 ได้แก่ 
สพป.กระบี่ 
สังกัด สพม. อันดับที่ 1  ได้แก่  สพม. เขต 11  อันดับ 2  ได้แก่ สพม.เขต 1  อันดับ 3  ได้แก่ สพม.16 
สังกัดส านักบริหารงานการศกึษาพิเศา อันดับที่ 1  ได้แก่ โสตศึกษาอนุบาบสุนทร จ.เชียงใหม่  อันดับที่ 2 ได้แก่ 
ศรีลังวาลย์เชียงใหม่ อันดับที่  3  ได้แก่ สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 
สรุปรางวัลชนะเลิศ 
สังกัดสพป. อันดับที่ 1  ได้แก่  สพป.กรุงเทพมหานคร  อันดับที่  2  ได้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  อันดับที่  3  
ได้แก่ สพป.สุมทรปราการ เขต 3 
สังกัด สพม. อันดับที่  1  ได้แก่ สพม. เขต 1  อันดับที่  2  ได้แก่ สพม.เขต 25   
อันดับที่  3  ได้แก่ สพม.เขต 11 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อันดับที่ 1 ได้แก่ สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  อันดับที่  2  ได้แก่ ศรี
สังวาลเชียงใหม่  อันดับที่  3  ศรีสังวาลขอนแก่น 

11.  โครงการเติมฝันปั้นดาวคุณธรรม น าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  โดยธนาคารออมสินร่วมมือกับ สพฐ. จัดโครการนี้ขึ้นมา
เป็นการจัดติวในวิชาต่าง ๆ โดยให้โอกาสเด็กได้เข้าไปเรียนรู้โดยได้จัดข้ึนในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา มีวิทยากรที่มี
ชื่อเสียง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 2,500 คน และได้จัดท า CD แจกจ่ายให้กับ โรงเรียน 108 โรงเรียนด้วย 
เพ่ือขยายผลให้นักเรีนที่มีโอกาส และออมสินจะจัดให้ทุนติวแก่นักเรียน อีกจ านวน 200 ทุน ทุนละ 10,00 บาท 
และในปี 2561 นี้ ก็จะมีการจัดโครงการนี้อีก หากฎรงเรียนใดสนใจที่จะเข้ารวม ก็สามารถติดต่อได้ที่ ส่วน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่และส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สพฐ. 
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12. การจัดท า VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) ส าหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพที่สนใจ ให้เขตพ้ืนที่เสนองบประมาณโดยจัดท า VTR ที่สมบูรณ์ ความยาว
ประมาณ 20 -40 นาที โดยจะจัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ละไม่เกิน 20,000 บาท และจัดส่ง VTR ที่มีความ
สมบูรณ์ ภายในวันที่  25  มีนาคม  2561 นี้ 

13. VTR โครงการผู้น าในตัวฉัน เปลี่ยน 27 โรงเรียน จ.บุรีรัมย์ 
 

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

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

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


