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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่32 / 2561 

22 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 3  สิงหาคม  2561 

 
พ่ีน้องชาวไทยที่รักครับ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้เปิดทดลอง

เดินเรือเส้นทางใหม่ เพ่ือจะเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางน้ ากับโครงข่ายสาธารณะอ่ืน ๆ ตามนโยบาย ล้อ 
ราง เรือ ตั้งแต่ท่าเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม (บางหว้า) คลองภาษีเจริญ ถึงท่าเรือวัดก าแพงบางจาก 
คลองบางกอกใหญ่ ในระยะทดลองนี้ เป็นการบริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าโดยสาร ในทุกวันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. โดยเรือจะออกทุก 30 นาที มีท่าเรือที่
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า และจุดจอดรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งผ่านเส้นทางที่เป็นย่านท่องเที่ยว
ส าคัญ เช่น ตลาดคลองบางหลวง บ้านศิลปิน และชุมชนร้านค้าโบราณ เป็นต้น 

ในการทดลองใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวของ กทม. ผมได้เห็นศักยภาพในการพัฒนาตามโครงการ
ฟ้ืนวิถีชีวิตชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี ชุมชนคลองบางหลวง ที่สามารถน าไปสู่
การเป็นต้นแบบของเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต ด้วยการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยว การเชื่อมต่อของรถ ราง เรือ ที่จะช่วยฟ้ืนวิถีชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจคลองบางหลวง ย่าน
ฝั่งธน ในรูปแบบการส่งเสริม Startup ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตชุมชน นอกเหนือจากเขตบางรัก ที่ในปัจจุบันเริ่มมี Boutique Hotel ในย่านบ้านขุนน้ าขุนนาง 
คลองบางหลวง หรือการตั้งร้านอาหาร ตลาดน้ าชุมชน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเรารู้จักคลองบางหลวงช่วงปลายบริเวณวัดก าแพงบางจาก ที่มีบ้านศิลปิน แต่หาก
มีการพัฒนาช่วงต้นคลองบางหลวง ด้านวัดกัลยาณมิตรฯ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นหัวใจของ
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากฝั่งพระบรมมหาราชวังได้อีกมาก 
นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีสถานี MRT ใกล้เคียง เช่น สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ ซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว ระหว่างเกาะรัตนโกสินทร์กับธนบุรี ได้มากขึ้น เราต้องวางแผนร่วมกัน เพ่ือจะเตรียมการทั้งใน
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เรื่องแหล่งท่องเที่ยว และการเดินทาง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
แล้วก็ปลอดภัยด้วย ด้วยการบูรณาการกันระหว่าง กทม. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมมือกันสร้างเส้นทาง เรื่องราวการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการ และปริมาณ
นักท่องเที่ยวในอนาคตให้ได้ด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือ สุขา การบริการเรื่องน้ าดื่ม สุขาภิบาลอะไร
ต่าง ๆ ทั้งหมด จะต้องมีการให้บริการเรื่องเหล่านี้ตามจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควบคู่กับการวางมาตรการ
ความปลอดภัย ในการสัญจรทางล าน้ า คู คลอง อีกทั้งให้พิจารณาในเรื่องการออกแบบก่อสร้าง ให้เป็น
อารยสถาปัตย์ ที่จะช่วยให้เด็กเล็ก ผู้สูงวัย และผู้พิการ ได้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเรา อย่างเท่าเทียม
กันด้วย 

โดยพ้ืนที่ย่านนี้ ในทางประวัติศาสตร์แล้วเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงน้ าพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ที่ทรงมีต่อคนทุกชาติ ทุกศาสนา ชาวจีน แขก ฝรั่ง ที่ติดตามพระองค์มาจากอยุธยา ด้วยมีศรัทธา
ในพระองค์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากที่พระองค์ทรงสร้างวัดไทย วัดจีน โบสถ์ และมัสยิด รอบ ๆ บริเวณนี้ 
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน มักเดินทางมาเพ่ือสักการะพระพุทธไตรรัตนนายก ที่คนจีนเรียกกันติดปากว่า 
ซ าปอกง ส่วนคนไทยมักเรียกว่าพระโต ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร นอกจากนี้ ยังมีวัดซางตาครู้ส โบสถ์
ซางตาครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ที่เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ใกล้กับ
พระราชวังเดิม สมัยธนบุรี ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานที่ดินให้แก่ชาวโปรตุเกส ซึ่งร่วมท า
การศึกต่อต้านพม่าจนได้รับชัยชนะ อีกท้ังมัสยิดต้นสน ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ส าหรับผู้มา
เยือนจ านวนมาก 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาชุมพร จังหวัดชุมพร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

พร้อมติดตามนโยบายด้านการศึกษาวันนี้ (20 ส.ค. 61) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมายังโรงเรียนอนุบาลชุมพร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพ่ือตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
พร้อมติดตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการศึกษา โดยมีคณะครูนักเรียน และบุคลากรด้านการศึกษาจังหวัดชุมพร 
ให้การต้อนรับ 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายที่ประสบผลส าเร็จของจังหวัดชุมพร พร้อมกับจัดนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ โครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายที่พัฒนาครู เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา โดย
ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตามท่ีครูเลือกอย่างถูกต้องตามบริบทของโรงเรียน โครงการ Boot Camp ซึ่งทาง
จังหวัดไดม้ีการจัด English Summer Camp ให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 10 เครือข่าย มี
นักเรียนเข้าร่วม จ านวนกว่า 500 คน โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ขับเคลื่อนการใช้งาน ICT ซึ่งเป็นการน าระบบ
อินเตอร์เน็ตเข้าสู่ห้องเรียน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสือค้นข้อมูล ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข สนุกไปกับ
การท างาน โครงการลดภาระครู โดยการใช้ NEW DLTV ในห้องเรียน ลดภาระครูไม่ครบชั้น รวมไปถึงการใช้
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยสอนเรื่องสมุนไพรและเรื่องอ่ืน ๆ โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
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ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
และโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งน าวัตถุดิบที่ได้จากผลผลิตของโรงเรียนและชุมชนมาประกอบอาหารกลางวันให้
นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองหมุนเวียนมาท าอาหาร 

ซึ่งหลังจากท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชมนิทรรศการของแต่ละโรงเรียนแล้ว  
ได้ร่วมประชุมติดตามการด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ พร้อมกับรับทราบปัญหา และฟังรายงานของแต่ละพ้ืนที่ 
ก่อนมอบแนวทางการด าเนินงาน โดยหลังจากนี้ทางคณะมีก าหนดการเยี่ยมชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 บ้านเนิน
สันติ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 
 

2.  การตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 
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                นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงการสอบว่า ขณะนี้มีต าแหน่งที่ว่างอยู่ 
5,000 ต าแหน่ง หลังจากการสอบและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ใครที่อยู่ในล าดับที่ได้รับบรรจุรอบแรกจะบรรจุ 
5,000 กว่าคนทั่วประเทศ โดยจะบรรจุแต่งตั้งได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่วนในรอบต่อไปจะบรรจุแทนต าแหน่ง
ที่เกษียณ ซึ่งปีนี้มีผู้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการกว่า 20,000 ต าแหน่ง ในจ านวนนี้ผู้ที่มีโอกาสบรรจุตาม
ต าแหน่งทีว่่าง จะมีการบรรจุครูในระบบปิดส่วนหนึ่ง และต้องกันไว้ให้ส าหรับครูอัตราจ้างที่มีคุณสมบัติครบอีกร้อย
ละ 25 ของต าแหน่งว่างที่จะต้องมีการสอบต่อไป 

3.  ชื่นชมและยินดีกับนางสาวเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา  
คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด พุมเซ่ (ท่าร า) ในศึกเอเซียนเกมส์ 2018 ณ กรุงจาการ์ตา  
ประเทศอินโดนีเซีย 

4.  ความร่วมมือของ สพฐ. กับส านักงานต ารวจแห่งชาติในการเฝ้าระวังการเล่นพนันอย่าง 
ต่อเนื่อง  ระหว่างวันที่  14  มิถุนายน -  15  กรกฎาคม  2561 ทั้งนี้ให้เฝ้าระวังถึงวันที่  15  กันยายน  2561 

สรุปผลการด าเนินงาน  ของหนึ่งต ารวจ หนึ่งโรงเรียน (กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด) มีดังนี้ 
1.  ขอให้เข้าร่วมและส่งเสริมให้ความรู้ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. จัดกิจกรรมสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมในเชิงบวก 
3. คัดเลือกต ารวจที่มีความเข้าใจเข้าถึงติดตามเด็กท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

  แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด  

สพฐ.ปีการศึกษา 2562 
ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ 

นักเรียน ปีการศึกษา 2562   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 91 คน   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  144    
คน  โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โดยมีก าหนดสมัครสอบ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 และ 18 พฤศจิกายน 2561  ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เว็บไซต์ http://www.pccpl.ac.th โทร 
055-245-115 และ 088-2780-363 

2. อ่านออกเขียนได้ รากฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0 
แจ้งข้อราชการ  จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  การลดภารงานของครู  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นจ าของเรื่อง 
2. โครงการอาหารกลางวัน  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. งบประมาณโครงการพัฒนาครู (คูปองครู) มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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4. การลดการใช้ถุงพลาสติก  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. การด าเนินกิจกรรมในโครงการ ให้ด าเนินการตามกิจกรรมที่เขียนไว้ในโครงการโดยเคร่งครัด 
7. การนิเทศโรงเรียน  เมื่อออกนิเทศโรงเรียนให้เขียนบันทึกในสมุดนิเทศของโรงเรียน และการเขียนใน 

สมุดนิเทศให้ใช้วิธีการเขียน ไม่ใช่พิมพ์แล้วน าไปติดปะ 
8. วันที่  26  สิงหาคม  2561  มีการประชุม New DLTV โดยผอ.เขตท่ัวประเทศประชุมที่กรุงเทพมหานคร  

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา รับชมถ่ายทอดสดผ่าน VDO Conference ณ สพป.เขตท่ัวประเทศ ไปพร้อมๆกันกับ
ส่วนกลาง 

9. การจัดงานมุทิตาจิต  ให้กับผู้ที่เกษียณอายุทั้งเขต (ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า)   
ใช้ชื่อโครงการ  “ถอดประสบการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู”  มอบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
ผู้จัดท าโครงการ ก าหนดช่วงเวลา ไม่เกิน 15  กันยายน  2561  โดยใช้งบประมาณ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบูรณ์และสมาคมครูทั้ง 3 อ าเภอ 

10. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  15 กันยายน  2561 
11. การปลอมแปลงเอกสารทางราชการเป็นความผิดทางวินัย 
12. การออกนิเทศโรงเรียน  ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนใช้ด าเนินการเขียนบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันให้ 

เป็นปัจจุบันด้วย เพราะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของโรงเรียนและเป็นหลักฐานทางราชการที่ส าคัญมาก   
สมุดหมายเหตุรายวันไม่สามารถสูญหายได้ ไม่สามารถขีดลบหรือท าให้ฉีกขาดได้ 

13. มอบ นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และกลุ่มอ านวยการเข้าร่วมสภากาแฟ 

หัวหน้าส่วนราชการในวันที่  23  สิงหาคม  2561 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ  ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์          
จ.เพชรบูรณ์ 

14. มอบ นายพิน  สงค์ประเสริฐ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคพิชิตข้อสอบ O – Net  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุม 4/1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา
และคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

15. กุญแจห้องท างานทุกห้อง ให้ส ารองเก็บไว้ที่กลุ่มอ านวยการ เพ่ือเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน  โดยกลุ่มอ านวยการ 
จะมอบไว้กับยาม เมื่อมีใครไปขอจะต้องลงลายมือชื่อในการยืมกุญแจทุกครั้ง 

นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
1.  สรุปงบประมาณ เพ่ือจัดท าและวางแผนการจัดท างบประมาณในปี 2562 
2. การขอวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ ให้ศึกษาราละเอียดของครุภัณฑ์ก่อนเพ่ือเวลาเสนอของบประมาณแล้วไม่ได้ 

จะได้ทราบถึงสาเหตุของการบริหารงบประมาณ 
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นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

1.  การบริหารขยะในส านักงาน  กลุ่มอ านวยการได้ท าบันทึกขอจัดซื้อเครื่องย่อยเศษใบไม้ 
2. การท าบุญเดือนเกิด  ในเดือนกันยายน  2561  จะจัดที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันที่  19   

กันยายน  2561 
3. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ในวันที่  7  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนบ้านกงกะยาง  อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
4. ขอความร่วมมือให้แต่กลุ่มส ารวจหลอดไฟในห้องท างานที่ไม่สามารถใช้งานได้ แล้วน าส่งที่ 

กลุ่มอ านวยการ เพ่ือด าเนินการจัดท าบันทึกเพ่ือเสนอขอซื้อในล าดับต่อไป 
5. การล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  กลุ่มอ านวยการจะจัดท าปฏิทินด าเนินการ 
นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ศึกษานิเทศก์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  การอบรมโครงการคุณธรรม  ได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่  22 – 24  สิงหาคม  2561 
2. ในวันที่  23 – 24  สิงหาคม  2561  รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ปีการศึกษา 2561 
3. ในวันที่  27  สิงหาคม  2561  ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 
4. ในวันที่  24  สิงหาคม  2561  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน จัดประชุมนิเทศภายใน ในภาคเช้า   

ภาคบ่ายประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
นายนมตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.  อัตราเกษียณ  ทั้งหมด  115 อัตรา  ได้คืนมา  26 อัตรา  เป็นของนักเรียนทุน 23 ทุน อีก 3 อัตรา 

ใช้ส าหรับรับย้าย 
2. ใบก ากับเครื่องราชย์  ยังมาไม่ครบ  หากครบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ 

1.  ระบบเทคโนโลยีในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เสนอ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ิมอินเตอร์เน็ตเป็น  

250 เม็ก  เสียค่าใช้จ่ายเดือนล่ะ 2500 บาท  และจะแบ่งโซนการใช้ WIFI เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

2. วันที่  26  สิงหาคม  2561  มีการประชุม New DLTV โดยผอ.เขตท่ัวประเทศประชุมที่
กรุงเทพมหานคร ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา รับชมถ่ายทอดสดผ่าน VDO Conference ณ สพป.เขต 

ทั่วประเทศ ไปพร้อมๆกันกับส่วนกลาง 
3. หากเจ้าหน้าที่ท่านใดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถท างานได้ให้ติดต่อกลุ่มส่งเสริม 
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การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีฯ เพ่ือซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติหากใช้งานไม่ได้ให้จัดท าบันทึกขอยืมคอมพิวเตอร์
จากห้องคอมฯไปใช้งานก่อน 

นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1.  เจ้าหน้าที่ท่ีเดินทางไปราชการ เมื่อกลับมาแล้วให้รีบด าเนินการเบิกเงินทันที่มากลับมาท างานแล้ว 
2. การเบิกเงินตามโครงการต่างๆ ให้รีบด าเนินการโดยด่วน เพราะจะตัดงบประมาณทุกโครงการ 

ในวันที่  15  กันยายน  2561 
3. การควบคุมงบประมาณ หากมีข้อบกพร่องต้องขออภัยไว้ก่อน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็น 

เจ้าหน้าที่มาใหม่ อาจยังไม่รู้จักเจ้าหน้าที่ทุกคน  จึงขอความร่วมมือตรวจสอบการทวงงานในระบบ My Office ด้วย 

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  

 
 


