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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่5 / 2562 

30  มกราคม   เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 6.  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(แทน) 
 7.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 8.  นางสาวจ าลอง  พินเมือง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล(แทน) 
 9.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 10.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 11.  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 13.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 14.  นางวารุณี  ผลบุญ   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(แทน) 
 15.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
 15.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 2.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
โดยมี  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้
รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 25  มกราคม  2562 

นอกจากนี้ เรายังได้รับโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุคืนจากสหรัฐอเมริกาอีกเกือบ 50 รายการ ล้วนแต่เป็น 
โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยวัฒนธรรมบ้านเชียง อายุมากกว่า 1,500 ปี และติดตามโบราณวัตถุที่ถูก
ลักลอบออกนอกประเทศนั้น เราได้รับมอบคืนในรัฐบาลนี้จ านวน 8 ครั้ง รวมโบราณวัตถุที่ได้รับคืนกว่า 7 5 0 
รายการ เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นความสุขความภาคภูมิใจของคนท้ังชาติ และถือเป็นความส าเร็จร่วมกัน  

อีกเรื่องหนึ่งคือ ธนาคารโลกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องอีกอย่าง
น้อย 2 ปี ปัจจัยเรื่องส าคัญคือ การเติบโตจากความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งการ
บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน และภาครัฐ อีกทั้งนโยบายภาครัฐช่วยให้เราสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
และแรงต้านของเศรษฐกิจโลกได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รัฐบาลปีที่ 4 ขึ้น เพ่ือแสดงให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ ว่า รัฐบาลและ คสช.ได้แก้ปัญหาในอดีต พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติ และพวกเราทุกคนอย่างไรบ้าง พ่ีน้องประชาชน
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รัฐบาลไทย หรือสภาพัฒน์ ตามที่แสดงบนหน้าจอ สัปดาห์หน้ารัฐบาลได้จัด
มหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ "Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา" ระหว่างวันพุธที่ 30 
มกราคม ถึงวันศกุร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือให้คนไทยทั้งชาติได้รับรู้ถึงบริบท
ของโลก และความท้าทายในอนาคต เข้าใจแนวคิด และสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนในการที่จะสร้างไทยไปด้วยกัน ด้วยการขับเคลื่อนบ้านเมืองของเราไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ผมขอ
เชิญพ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมในงานดังกล่าว ตามวันเวลา สถานที่ที่ก าหนด และขอให้พ่ีน้องสื่อมวลชนทุกแขนง 
เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยของเรา ด้วยการน าพาสาระ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยไปสู่พ่ีน้องประชาชนอย่างท่ัวถึงด้วย 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  วันที่  24  มกราคม  2562  นายแพทย์ธระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.)  

ประชุม Education word Forum และร่วมงาน British Education Training and Technology : BETT ณ BETT 
Arena ExCel London กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

2. วันที่  27  มกราคม  2562  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) มอบนโยบายและปรฐกถา 
พิเศษการประชุมเชิงปฏับัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ณ 
โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร 
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วันที่ 27 มกราคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็น
ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือมอบนโยบายและแนว
ทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้แก่ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการใช้จัดท า
แผนการด าเนินงานแยกตามภูมิภาคท่ีรับผิดชอบ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี พลเอก สุทัศน์ 
กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง นายอ านาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมประชุม ณ 
โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร  ในปีงบประมาณ2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมการพัฒนา ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพ่ิมจ านวนนักเรียนได้ในอนาคต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด ตามล าดับ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 7,255 
โรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ และโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 
(Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริงเพื่อให้การขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมีความจ าเป็นต้องจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือระดมความคิดเห็น
และจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้ครอบคลุมตามความต้องการของโรงเรียนในแต่
ละพ้ืนที่ และมีการด าเนินงานโครงการไปในทิศทางเดียวกันโดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ที่
ปรึกษา ผู้อ านวยการส านัก ผู้เชี่ยวชาญ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาส ผู้อ านวยการโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1   ทั้งนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ 
ในการลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครู มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  โดยท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมก่อนเปิดเทอม คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จ าแนกเป็น 3 ด้านส าคัญ คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้การด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายจึง
จ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง  ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งล้วนมีความส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ตอนท้ายได้กล่าวย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ไปข้างหน้าร่วมกัน เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนา
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คุณภาพนักเรียน แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน จึงมีความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาส การยกย่องเชิดชู เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งใน
ระดับต าบล มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ โดยจะได้รับการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา
ของภาคีเครือข่ายที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ  ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อัน
จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สืบไป 

3. วันที่ 27  มกราคม  2562  ศ.คลินิก นพ.อุดม ศชินทร (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย  
น.ส.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบผู้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท. ณ อาคาร 32  ชั้น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

  
วันนี้ (27 มกราคม 2562)ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหารจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) , ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) เข้าเยี่ยมชมการด าเนินการ
จัดสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2561 จ านวน 346 คน โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และ ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ณ 
สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4. วันที่  28  มกราคม  2562  พิธีเปิด “หมกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศิลธรรมน าการศึกษาจังหวัด 
ก าแพงเพชรฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. วันที่  29  มกราคม  2562  เปิดป้ายและอาคารส านักงานเขตพั้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3 
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แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ “Partnership School” 

 
  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ขอความร่วมมือรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมรับฟัง 
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยพร้อมเพรียงกันทุกวันพุธ เวลา 08.00 น.   เป็นต้นไป 

2. ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

 โดยใช้เวลาประชุมในช่วงบ่าย จัดประชุมเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่านั้น 
2.2 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รายงานผล 

ทุกวันพุธหลังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
3.  การซ่อมแซมเสาธงของส านักงาน มอบกลุ่มอ านวยการและบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
4. การซ่อมบ่อบาดาล  การประมาณการราคาซ่อม(ราคากลาง) ต้องเป็นหน้าที่ของ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้จัดท า กลุ่มอ านวยการเป็นผู้เสนอความต้องการที่จะซ่อมบ ารุง 
5. ถังน้ าส ารอง เอาใว้ใช้ในยามฉุกเฉินกรณีน้ าประปาไม่ไหล  มอบกลุ่มอ านวยการส ารวจและ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6. การสอบ O-Net จะด าเนินการสอบในวันที่  2 – 3  กุมภาพันธ์  2562   

โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2562  และมัธยมศึกษาปีที่  3  สอบในวันที่  2 -3  
กุมภาพันธ์  2562 

7.  การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2562  ให้บูรณาการร่วมกันระหว่างส านักงาน 
เขตพ้ืนที่กับสถานศึกษา 

8. มหกรรมวิชาการ  Open House  หารือประธานกลุ่มโรงเรียนว่าจะด าเนินการหรือไม่   
โดยให้นัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในวันพุธที่  6  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  (AOC) 
  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิตรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 

1.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีทั้งหมด  31  โรงเรียน   
31 ต าบล) 

2. กรณีลูกจ้างชั่วคราวลาออกให้ท าหนังสือแจ้งไปยังสพฐ. ห้ามด าเนินการจ้างเอง ยกเว้นกรณี 
ที่มีงบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ครบก าหนดถึงด าเนินการจ้างต่อได้ 

3. อัตราพนักงานราชการที่จะให้สอบ บุคลากร 38 (ค) ในเร็วๆ นี้จะจัดท าโครงสร้างของ  
สพท.แล้วค่อยด าเนินการสอบคัดเลือกต่อไป 
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4. การเลือกตั้ง ในวันที่  24  มีนาคม  2562  เป็นวันเลือกตั้งให้ข้าราชการใช้ดุลยพินิจ 
ในการให้ความคิดเห็นหรือให้ความสะดวกในเรื่องต่างๆ 

นายไท พานนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 
1.  การลงตรวจติดตามกองทุนฯโครงการอาหารกลางวัน ได้ให้ค าแนะน ากับโรงเรียนแล้ว 

ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ วิธีปรุงอาหาร ระบบบัญชี วิธีการท างานต้องโปร่งใส และการใช้โปรแกรม Thai 
school lunch ในการด าเนินการ และน้ าดื่มต้องสะอาด 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
1.  รายงานผลการจัดงานมะขามหวาน เมื่อวันที่  20  มกราคม  2562  ที่ผ่านมา สพป. 

เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จัดการแสดงบนเวทีกลาง  โดยมีชุดการแสดงทั้งหมด 10 ชุดการแสดง  และมอบเงินให้ โรงเรียนละ  
4,170 บาท 
  นางอารีย์  ค ามาตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. เมื่อวันที่  28  มกราคม  2562  ร่วมประเมินโรงเรยนพระราชทาน 
2. ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขยายโอกาส จ านวน  45  โรงเรียน เข้าร่วมประชุม 

ในวันที่  31  มกราคม  2562  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการร่วมกับ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ในการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562  

3. คณะตรวจติดตามกองทุนฯโครงการอาหารกลางวัน จะมาลงตรวจติดตาม จ านวน 3 โรงเรียน 
 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านวังจาน โรงเรียนอนุบาลชนแดน  ระหว่างวันที่  31  มกราคม  2562 -   
1 กุมภาพันธ์  2562 

4. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7  
เพ่ือด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561 ในวันที่  28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกนด์ พิษณุโลก อ.เมือง     
จ.พิษณุโลก 
  นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด าเนินการคัดเลือก 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้ารับการคัดเลือกในระดับ
จังหวัดต่อไป นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
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1.  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น  และระดับสูง ต าแหน่งประเภท 

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายข า  แสงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโงก 
กลุ่มท่ี 2  ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการและระดับข านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และรดับทักษะพิเศษ ได้แก่  

นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กลุ่มนโยบายและแผน 
2.  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับ 

จังหวัด จ านวน 1 คน ได้แก่ นายข า  แสงจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโงก 
  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล DLIT 

1.  ขอความอนุเคราะห์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา 
ในสังกัด 
  นางวารุณี  ผลบุญ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1.  โทรศัพท์เคลื่อนที่  มีให้ฝ่ายบริหารเครื่องเดียว  ขอกลับไปศึกษาระเบียบอีกครั้งหนึ่ง 
2. การส่งใช้เงินยืม มีหลายโครงการให้ด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
3. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายต่ า เกิดจากงบประมาณท่ีตั้งจ่ายเป็นรายเดือน 
4. งบ DLTV อยู่ระหว่างการจัดท าราคากลาง 
5. ครุภัณฑ์ 10 รายการ ประกาศวันสุดท้าย 31  มกราคม  2562  โดยนายไท  พานนนท์   

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้รายงานผลในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562 
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