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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่31  / 2562 

7  สิงหาคม  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
7. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร (แทน)รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
2. นายสุนัด  บุญสวน         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางสาวสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 5.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.00  น.  
  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 
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1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ 
ตอน ประตูระบายน้ าลัดโพธิ์ 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1.  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในวันที่  12  สิงหาคม  2562  การแต่งกายตามก าหนด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย
พร้อมเพรียงกัน 

2. การติดตามนโยบายเร่งด่วน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี 
3. มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียน 
4. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับบรรจุแต่งตั้ง ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์  

ระหว่างวันที่2 - 8 สิงหาคม  2562   
5. สพฐ. จับมือ สอศ. ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กับการจัดการอาชีวศึกษา” ระหว่างประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดและผอ.สพท. 8 จังหวัดภาคตะวันออก 
6. มูลนิธิคุณพุ่ม SHARE FOR CHILD เดิน วิ่ง ปั่น เพ่ือฝันน้อง ครั้งที่ 1 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น าเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์ 

พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนานักเรียน พัฒนาครูผู้รับผิดชอบฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นแกนน าการต่อยอดขยายผลในพ้ืนที่ และร่วมกันถวายรายงานในส่วนของนิทรรศการแบบบูรณา
การโครงการค่าย เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทั้งนี้การขับเคลื่อนงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน 
ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ และอุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อน
ไหม รวมถึง องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทรู คอร์ปอเรชั่น และเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ประจ าปี 2562 ก าหนดให้มีการจัดค่ายจ านวน 31 ศูนย์ๆ ละ 4 รุ่น
ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นละ 60 คนรวมจ านวนทั้งสิ้น 7,440 คน ครูวิทยากร/แกนน า รุ่นละ 10 
คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,240 คนนายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวต่อไปว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังจิตส านึก และ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของชาติ ดังนั้น การพัฒนาผู้น า 
เยาวชน…รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2562 เป็นเรื่องที่ดีที่นักเรียนจะน าไปต่อยอดขยายผลทั้งในระดับโรงเรียน
และชุมชน และนอกจากนี้สิ่งที่ทาง สพฐ. อยากเห็นมากกว่านั้นคือ การน าหลักการ แนวทาง และวิธีการเหล่านี้ไป
บูรณาการให้ถึงห้องเรียนให้ได้เพราะเป้าหมายสุดท้ายของโครงการคือการสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง  ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.)วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้ลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ในการประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดี
องค์ราชัน โดยมี ผู้ช านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น
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สักขีพยานในการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้ง
นี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สพฐ. โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็นของสถานศึกษา
ในพ้ืนที่โดยใช้ดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบระบบนิเวศทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพ่ือจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 -7 และโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 200 โรงเรียน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไปนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการฉบับนี้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. โดยยึดพ้ืนที่เป็น
ฐานในการพัฒนาสถานศึกษา และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่ งตอบโจทย์ประเทศใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มิติที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี มิติที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมิติที่ 4 การศึกษาสู่สากล ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่กับ สพฐ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็น
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในด้านการพัฒนาครู ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปใน
อนาคต เป็นการบูรณาการด้านการศึกษาที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมารวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง และอาจขยายไปสู่
ทั่วประเทศโดยพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ของตนเองได้ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวถึงการติดตาม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน หลังจากก าชับให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะท างาน ลงพ้ืนที่ติดตาม
โครงการอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด ให้มีการควบคุมตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการอย่างโปร่งใส มี
ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
และผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการอย่างเด็ดขาด โดยขณะนี้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่ได้
รายงานผลเข้ามาครบทุกเขตแล้ว พบว่าสามารถด าเนินงานได้เรียบร้อย แต่อาจมีปัญหาบ้างในบางพ้ืนที่ เนื่องจาก
เป็นการท างานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาดไทย จึงท าให้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนในข้อมูลได้ รวมถึงโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล ทั้งบนภูเขาและพ้ืนที่เกาะแก่ง ขณะนี้จึงได้ก าชับให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 

8.  การเตรียมความพร้อมการทดสอบ PISA ปี 2021  
9. การจัดประกวด VIDEO Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
- 

  
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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

 


