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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่32  / 2562 

14  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. นายวลี  มีภู ่ รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
4. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
5. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร (แทน)รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
2. นายไท  พานนนท์         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
3. นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร        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 เขาหินซ้อน 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1.  การประชุม video conference เพ่ือ มอบนโยบายในการ ปฏิบัติหน้าที่ แก่ส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาฯและคุณครูทั่วประเทศ 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม video conference เพ่ือมอบ 

นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคุณครูทั่วประเทศ โดยมี หัวข้อในการประชุมที่
น่าสนใจเช่น โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน “โครงการศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โครงการเรียนร่วมพัฒนา partnership school project โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลโครงการโรงเรียนประชารัฐและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัยเป็นต้น การประชุม video conference จัดขึ้น ณ สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การศึกษาเพ่ือความมั่นคง สร้างโอกาสเข้าสู่การศึกษา ลดการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
พัฒนาคณุภาพผู้เรียน พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

3. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน แจ้งแนวปฏิบัติ  และก าหนดการแข่งขันระดับชาติ ดังนี้ 
3.1  ภาคกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ  วันที่  7 – 9  ธันวาคม  2562 
3.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่  10 – 12  ธันวาคม  2562 
3.3  ภาคเหนือ  จังหวัดสุโขทัย   วันที่  21 – 23  ธันวาคม  2562 
3.4  ภาคใต้  จังหวัดนครศรธีรรมราช  วันที่  6 -8  มกราคม  2563 

  4.  สสวท.  ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา แข่งขัน สสวท.  สมัครได้ที่  www.imso30.com 
ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562 
  5.  กิจกรรมการเดินการกุศล 
  6.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ สพท.ออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA 2019) 
  7.  การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ. ปี
การศึกษา 2562 
  8.  จัดตารางทุกวันสร้างสรรค์คุณภาพ โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชการธานี เขต 1 
  9.  การพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดยการนิเทศแบบ School Note 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
1.  การจัดงานมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่  23 – 24  สิงหาคม  2562  ณ จังหวัดเพชรบุรี 

  ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2 ในวันที่  23  สิงหาคม  2562   
2. การจัดงานมุทิตาจิต(ภาคกลางวัน) ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในวันอังคารที่ 10  กันยายน  2562   

ผู้เกษียณ  มีทั้งหมด  150 คน 
3. งานมุทิตาจิต จนท.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จัดในวันที่  14 – 15  กันยายน  2562  ณ  

เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท  อ.เชียงคาน จ.เลย  ในการจัดงานมุทิตาจิตครั้งนี้  ให้ท าเรื่องพัฒนางาน โดยน าเรื่องควบคุม
ภายใน เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร 

4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดในวันที่  21 -22  กันยายน  2562 
 
   



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 32/ 2562                                                            3 
 

นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แจ้ง ผอ.กลุ่ม และรองฯผอ.สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 เข้ากรอกข้อมูล  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  

การดแูลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยให้กรอกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2562 
นางอารีย ์ ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะเบาะ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารโรงอาหาร 
นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
1.  การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนชนาดเล็กแบบเรียนรวม  

ปีการศึกษา 2562  ในวันที่  20  สิงหาคม  2562  ณ หอ้งประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1  ทั้งนี้     
ขอเชิญคณะท างานประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่  14  สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

2.  ในวันที่  15  สิงหาคม  2562   จะมีการจัดปรุชมเพ่ือจัดสรรครุภัณฑ์เพ่ิมเติม ปี 2563 
นายมนตรี ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.  อัตราที่เกษียณอายุราชการ   

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 14  คน  ได้คืน 9 อัตรา 
ต าแหน่งครูผู้สอน  124 คน  ได้คืนอัตรา 38 อัตรา ทั้งนี้ น าไปบรรจุนักเรียนทุน 28 อัตรา   

ใช้บรรจุอัตราจ้าง 3 อัตรา  ไว้รับย้าย 7 อัตรา 
นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.  ณ ปัจจุบันนี้  เจ้าหน้าที่สรุปเงินเหลือจ่าย 
2. ให้ตัดยอดทุกรายการในวันที่  15  สิงหาคม  2562  และให้สรุปแต่ละรายงกานว่ามีงบเหลือ 

เท่าไหร่ 
3. การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  หากมีความประสงค์จะยืมเงิน ให้บันทึกให้ผอ.เขตเป็น 

ผู้ลงนามอนุมัติ 
นายวลี  มีภู่  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

1.  การเข้าร่วมงานกิจกรรมวันส าคัญ  มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าบัญชีลงเวลา  
 

  
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          

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

 


