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  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. โดยมี 
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน เกษตรทฤษฏีใหม่ 
ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินของเกษตรกร เป็นปัญหาส าคัญยิ่งในปัจจุบัน และการประกอบ 

อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตที่ใช้น้ าฝนท านาเป็นหลัก เกษตรกรจะมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตข้าว
อยู่ในระดับต่ า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยพระอัจฉริยะในการแก้ปัญหา จึงได้พระราชทาน "ทฤษฎีใหม่" ให้
ด าเนินการในพ้ืนที่ท ากินที่มีขนาดเล็ก ประมาณ ๑๕ ไร่ ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาอย่างเหมาะสม ด้วย
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การจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยให้มีการจัดสร้างแหล่งน้ าในที่ดินส าหรับการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
อย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้มีรายได้ใว้ใช้จ่ายและมีอาหารใว้บริโภคตลอดปี (กรมวิชาการ , 
๒๕๓๙: ๗๗) ซ่ึงได้ด าเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพ่ือการผลิตทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรชาว
ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสว่า "…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สอง
อย่างนี้จะท าความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…" (ส านักพระราชวัง, 
๒๕๔๒: ๓๑)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงท าการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็น 
เวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในพ้ืนที่ส่วนพระองค์ขนาด ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวาใกล้วัดมงคล ต าบลห้วยบง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ ทั้งนี้ก่อนที่จะ
ทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น ทรงให้จัดตั้ง "ศูนย์บริหารพัฒนา" ตามแนว
พระราชด าริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการ เกษตรโดย
ประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนใน
ชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืนๆ ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการ
พัฒนาด้านการเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม "เกษตรทฤษฎีใหม่" (อ าพล, ๒๕๔๒: ๓-๔)  

พระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดิน 
และน้ า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการด าเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอน
ด าเนินงาน ดังนี้  

ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ข้ันต้น สถานะพ้ืนฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นท่ีน้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขต 
เกษตรน้ าฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ ๑ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหาร
ประจ าวัน ความม่ันคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพ่ึงตนเองมาก
ขึ้น มีการจัดสรรพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่ง
หมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพื่อใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืช
ในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้
ด้วย) พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอด
ปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ พ้ืนที่ส่วนที่สามประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ 
พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย และพ้ืนที่ส่วนที่สี่ประมาณ ๑๐% 
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด 
คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามข้ันที่หนึ่งในที่ดิน 
ของตนเป็นระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น "พออยู่พอกิน" ไปสู่ขั้น "พอมีอัน
จะกิน" เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องด าเนินการตามขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไปตามล าดับ (มูลนิธิชัย
พัฒนา, ๒๕๔๒)  

ขั้นที่ ๒ ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้อง 
เริ่มขั้นที่สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันด าเนินการในด้าน  

(๑) การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหาน้ า 
 และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก  

(๒) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น 
 การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้
ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย  
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(๓) ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการ 
ด ารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง  

(๔) สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือ 
มีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  

(๕) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่า 
เรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง  

(๖) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน 
ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ  

ขั้นที่ ๓ ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีข้ึน  
ฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพ่ือ
จัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการท าธุระกิจ การลงทุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า  
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็น
จ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปด าเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น) ในปัจจุบันนี้ได้มีการน าเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปท าการทดลองขยายผล ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการจัดท าแปลงสาธิต 
จ านวน ๒๕ แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการด าเนินงานให้
มีการน าเอาทฤษฎีใหม่นี้ไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 
1. พ้ืนที่นวัตกรรมปีการศึกษา  2562  เพ่ือเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการ 

ศึกษา ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมา  ขณะนี้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาทั้งหมด 13  พ้ืนที่การศึกษา  

2. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัดจ้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า led ส านักงาน 
             คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอแจ้งว่า หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโรงเรียน ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ให้ตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณท่ีได้รับ
ส าหรับใช้ในการจัดหาให้แน่ชัดก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง  

3.  สพฐ.แจ้งอัตราว่างของต าแหน่งศึกษานิเทศก์  จ านวน  960  อัตรา จะเปิดรับสมัครภายในเดือน 
กรกฎาคม  2562  โดยผู้ที่สอบผ่านจะมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี 

4. วันที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30 น.  ประชุมทางไกล Video conference  การชี้แจง 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. 
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5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพท.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เปิดให้เริ่มน าข้อมูล OIT เข้าระบบตั้งแต่วันที่  1 -12  กรกฎาคม  2562 

6. วันที่  28  มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 น. Video conference  แนวทางการเรียนรู้สุขภาวะ 
ของโรงเรียน 

7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
9. การก าชับมาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

 
 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
หากโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ให้ตรวจสอบ 

รายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับส าหรับใช้ในการจัดหาให้แน่ชัดก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา /ใบสั่งซื้อ / 
ใบสั่งจ้าง 

2.  การสอบศึกษานิเทศก์ วันนี้ (26  มิถุนายน  2562) เวลา 14.00 น. จะประชุม กศจ.เกี่ยวกับเรื่องนี้  
3. ฝากให้ ศึกษานิเทศที่ไปเป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ให้ด าเนินการงานนิเทศโรงเรียน 

ในส่วนของตนเองให้ครบก่อน โดยให้ยึดการท างานหลักให้เสร็จเรียบร้อยก่อน เพราะบบการรายงานใน E-MES ต้อง
กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28  มิถุนายน  2562 

4. ดร.ธวัช  กงเติม ผู้ช านาญการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าคัตเตอร์ 17  จะเข้าตรวจติดตามงาน 
ตามนโยบายของ สตผ. ตามนโยบาย 3 ด้านและติดตามงบประมาณ 1,000,000 บาท ในวันที่  2  กรกฎาคม  
2562  เวลา 09.00 น. ณห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

การรายงานให้ผู้ช านาญการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ให้ด าเนินการตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.  งบ 1,000,000 บาท ท าอะไรบ้าง พร้อมมีปฏิทิน มอบกลุ่มนโยบายและแผน 
2. 2562 ปีทองแห่งการนิเทศ ออกแบบป้าย พร้อมท า Infographic 1 แผ่น มอบกลุ่มนิเทศฯ 
3. การอ่านออกเขียนได้ พร้อมท า Infographic 1 แผ่น มอบกลุ่มนิเทศฯ 
4. DLTV มอบกลุ่ม DLICT พรอ้มท า  Infographic 1 แผ่น  
5. โรงเรียนขนาดเล็ก มอบกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมท า Infographic 1 แผ่น  
6. Internet 100% มอบกลุ่ม DLICT Infographic 1 แผ่น  
7. การขออนุมัติหลักสูตร  มอบกลุ่มพัฒนาครูฯ พร้อมท า  Infographic 1 แผ่น  
8. โครงการอาหารกลางวัน มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมท า Infographic 1 แผน่  

โดยทุกหัวข้อให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 1  โดยมอบกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม ก่อนน าเสนอ ให้
น าเสนอข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียน NT O-Net (ข้อมูลคุณภาพการศึกษา)  

5.  งบวาตภัย ให้รีบด าเนินการ พร้อมน าเอกสารให้ท่าน ดร.ธวัช  กงเติม  เพื่อน าเข้าท่ีประชุม สพฐ.ต่อไป 
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6. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (รายเดือน) ของเจ้าหน้าที่  
ให้ด าเนินการแล้วรวมเรื่องไว้ที่ รองฯผู้รับผิดชอบกลุ่ม ในส่วนของผอ.กลุ่มให้เสนอมาถึง ผอ.เขต  ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  ทั้งนี้ให้กลับไปด าเนินการย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน  2562- มิถุนายน  2562 

7. มอบท่านรองฯสุนัด  บุญสวน  ก ากับติดตามการรายงานในระบบ BRS ให้สามารถตรวจดูเงินงวด 
สุดท้ายคงเหลือได้เลย  ทั้งนี้ให้จัดประชุมติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในวันดังต่อไปนี้  เดือนกรกฎาคม  2562  วันที่  
11 ,25    เดือนสิงหาคม  2562  วันที่  8,22  เดือน กันยายน  2562  ในวันที่  12  มอบกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์จัดท าหนังสือแจ้งเวียน 
 
 
 

       ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )                (  นายวลี  มีภู่  )                    (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 
 
 
 
 


