
 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 7 / 2562                                                            1 
 
        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่7 / 2562 

13  กุมภาพันธ์  2562   เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

1. นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 3.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 5.  นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 7.  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 8.  นางอรุณศรี  ศรีเมือง   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.  นางทัศนา  จันทร์ลา   ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 10.  นางวารุณี  ผลบุญ   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(แทน) 
 11.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 12.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
 13.  นางทัศนา  จันทร์ลา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีฯ 
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  ไปราชการ 
2. นายสุนัด  บุญสวน   ไปราชการ 
3. นายไท  พานนนท์   ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 2.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  นางพิมพ์ดาว  นุ่มเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ 
  
เริ่มประชุมเวลา 08.00  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 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 7 / 2562                                                            2 
 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์  2562 

 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท ารายงานผลการพัฒนา 

ประเทศไทยในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ซึ่งก็มีแง่มุมในเรื่องของ “การพัฒนา ปรับตัว จุดแข็ง 
และจุดอ่อน” ที่น่าสนใจนะครับ ผมก็ขอน ามาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้พอสังเขป ดังนี้ 

ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความแข็งแกร่งขึ้นและมีการ 
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างต่อเนื่อง จาก 1% ในปี 2557 ขึ้นมาจนถึง 4.2% ใน
ปี 2561 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก ชะลอตัวเหลือ 3.7% โดยมูลค่า GDP ของเราเพ่ิมขึ้นจาก 13 ล้านล้านบาท 
ในปีแรกของรัฐบาลเป็น 16 ล้านล้านบาท ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกที่เป็นความเสี่ยง นอกจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้ว ก็ยังมีปัญหาสงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตลอดจนปัญหา
การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) และอัตราดอกเบี้ยโลก เพราะทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับ
ประเทศไทยและทุกภูมภิาคด้วยนะครับ 

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย จากการริเริ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม New S - Curve 
ในช่วงที่ผ่านมา มากกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งก็เป็นทั้งในส่วนของการลงทุนในภาครัฐ และการลงทุนในภาคเอกชน
ร่วม ที่เรียกว่า PPP  รวมทั้งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก็ช่วยสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน บนพ้ืนฐานของ
นวัตกรรมและการสร้างมูลค่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมความไปถึงเรื่องนโยบาย 
Thailand Plus 1 ไทยแลนด์ บวก 1 ด้วย คือประเทศรอบบ้านของเรา และประชาคมอ่ืน ๆ ด้วย ส าหรับการ
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ช่วยให้มีผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 39.7% ในปี 
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2559 มาอยู่ที่ 42.6% ในปี 2561 โดยเป้าหมายการไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องมีสัดส่วน SMEs อยู่ที่ 60 - 
70% 

การเร่งลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ส าคัญ  หลังจากหยุดนิ่งมานับ 10 ปี กว่า  
2.44 ล้านล้านบาท การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เกือบ 3 ล้านไร่ การบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและเปิดประมูล
สัมปทานที่จะหมดอายุ ช่วยลดต้นทุนพลังงานของประเทศ 5 แสนล้านบาท 

การดูแลเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชน อาทิ การท าเกษตรกรรมแปลงใหญ่ 
เป็นครั้งแรก บนพื้นที่กว่า 5.4 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 3 แสนราย 

 โครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงไปท าตามความต้องการของประชาชน ทุกหมู่บ้าน ชุมชน และมีการ 
อบรมให้ความรู้การพัฒนาตนเองด้วย ดูแลเรื่องหนี้สินนอกระบบ กฎหมายขายฝาก แก้ปัญหาที่ดิน และน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างจริงจัง  มีทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทุกมิติรวมถึงเกษตรกรรมทุกชนิดด้วย 
ที่เราดูแลแก้ปัญหาไป ทั้งโดยทันที ระยะปานกลาง และก็สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งพืช สัตว์น้ า ประมง 
และปศุสัตว์ด้วย ส าหรับค้าขายปลีก เราก็คงต้องปรับตัว เรามีตลาดของเราอยู่แล้ว คนที่มีรายได้น้อยซื้อปลีกได้ 
เพราะร้านค้าปลีกนั้นสามารถลดราคาได้   

การท่องเที่ยวของไทยก็ติดอันดับ 1 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ของประเทศท่ีมีรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวสูงสุดในโลก หากเทียบย้อนหลัง 10 ปี 2551 ถึง 2561 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
จาก 14 ล้านคน เป็น 40 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เราจะต้องเฝ้าระวัง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ต้องมี
การบริหารจัดการให้ดี เพราะมีคนไทยราว 70 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีก 40 ล้านคน เข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านของเราอีกด้วย อันนี้ก็ต้องดูแล เพราะเป็นการเพ่ิมรายได้ประเทศของเรา ดูแลเรื่องขยะ 
เรื่องความปลอดภัย เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนา รักษาไว้ เพราะเป็นแหล่ง
ที่มีมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทย เรารังเกียจไม่ได้นะครับ 

 พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 
จากวิกฤติฝุ่นละอองในปัจจุบัน ผมอยากถือโอกาสขยายวิสัยทัศน์ของเราทุกคน ไปสู่เรื่อง 

สิ่งแวดล้อม ที่มากกว่ามองที่ตัวเราเอง แต่เป็นเรื่องของส่วนรวม ประเทศชาติ  สังคมโลก มีความรับผิดชอบร่วมกัน  
ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อที่นักการเมือง นักปกครอง นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนา นักวิชาการ และที่ส าคัญ  
ประชาชนควรให้ความส าคัญและลงมือแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน อย่างจริงจัง ในลักษณะบูรณาการ ด้วยกลไกประชา
รัฐ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเชื่อมโยงกับ สุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเราโดยตรงและโดยอ้อม แม้รัฐบาลจะ
สามารถแก้ปัญหาปากท้องที่เป็นปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้านสุขภาพมีความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยความ
เสื่อมโทรมและมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องอนาคต หลายคนอาจจะมองว่า เป็นเรื่องไกลตัว ไม่สนใจ กลับ
กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จากการรักษาพยาบาลแทนเป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกภูมิภาค ไม่ใช่สภาพอากาศที่ผันแปรรายวัน ตามปกติ แต่มัน 
คือสภาพอากาศสุดขั้ว หนาวจัด ร้อนจัด แล้งจัด พายุถล่ม ซึ่งล้วนเป็นผลพวงหนึ่ง มาจากน้ ามือของมนุษย์เราทุกคน
ทั่วโลก และในประเทศของเราเอง มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น สิ่งที่ปรากฏชัดทุกวันนี้ เช่น ออสเตรเลียก าลังเผชิญกับ
คลื่นความร้อน อุณหภูมิทะลุ 50 องศาเซลเซียส  สหรัฐอเมริกาและแคนาดาก าลังเผชิญกับกระแสลมกรดขั้วโลก 
(Polar Vortex) เกิดอากาศหนาวจัดติดลบ 40 - 50 องศาเซลเซียส เมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่มองไม่เห็น และหมอกควันปกคลุมท้องฟ้า ทั้งหมดนี้ ล้วนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ ภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้สิ่งที่น่ากลัวและก าลังจะส่งผลอย่าง
รุนแรงในปลายศตวรรษนี้ คืออุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรสูงขึ้น และระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจสูงขึ้น
ถึง 1 เมตร ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าอาจท าให้น้ าท่วมกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ ๆ ทั้งหลาย ด้วยน้ าทะเลหนุนเข้ามา
ทางปากอ่าวและระบบนิเวศน์ถูกท าลายอย่างรุนแรง พ้ืนที่เกษตรกรรมจะเกิดปัญหา น้ ากิน-น้ าใช้ก็เริ่มจะไม่บริสุทธิ์ 
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ในการประชุมใหญ่ World Economic Forum ปีนี้ หรือ Davos 2019 ได้ให้ความส าคัญกับ 
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นพิเศษ โดยมีรายงานประเมินความเสี่ยงของโลกประจ าปี 2019 (The 
Global Risks Report 2019) ชี้ว่าสภาพอากาศสุดขั้ว เป็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือภัยคุกคามที่ส าคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจและความอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคต 
ในขณะที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นน า G20 ประกาศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นวาระส าคัญในการ
ประชุมปีนี้ โดยจะผลักดันงานทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร รายงาน
ล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ชี้
ชัดว่าถ้าจะรักษาสมดุลทางสภาพภูมิอากาศของโลกให้ได้ เราจะต้องป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นเกิน 
1.5 องศาเซลเซียส  หมายความว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายใน 12 ปี
ข้างหน้านี้ ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่าย ทุกประเทศ ต้องลงมือปฏิวัติรูปแบบทั้งเศรษฐกิจ การผลิต
และการบริโภคให้พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยที่สุด ทุกอย่างต้องใช้เวลา เริ่มต้น แล้วก็ท าต่อ ๆ ไป ก็จะดีขึ้นเอง แต่ก็
ขอให้ท าอย่างรวดเร็วขึ้น 

 พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 
จะเห็นว่าชั่วอายุของเรานี้ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ สิ่งที่เราลงมือท าตอนนี้ และอีกไม่ก่ีปีต่อ 

จากนี้ จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลนี้ จึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ที่เน้นการพัฒนาสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
น้อมน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส าคัญ ๆ อาทิ 

(1) ก ากับดูแลการปล่อยมลพิษทางน้ าและทางอากาศอย่างเคร่งครัด และจริงจัง ของสถาน 
ประกอบการ โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 

(2) การผลักดันกฎหมายใหม่ เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการซาก 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(3) ก าหนดให้การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  
โดยเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างตามหลักวิชาการ ได้
ราว 27 ล้านตัน จากทั้งหมด 30 กว่าล้านตัน 

(4) รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก โดยร่วมมือกับศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวก 
ซื้อ สามารถลดได้ราว 370 ล้านใบ 

(5) ลดพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Capseal) ได้กว่า 2,600 ล้านชิ้น/ปี หรือประมาณ520 ตัน/ปี 
(6) ห้ามสูบบุหรี่บริเวณพ้ืนที่ชายทะเล หรือในพ้ืนที่สาธารณะ 
(7) จัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง 6 หมื่นกว่าตัน จาก 6 แสนกว่าตัน 
(8) แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงกว่า 

ร้อยละ 40 โดยปริมาณค่าฝุ่นละอองที่ตรวจพบลดลง จ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานก็ลดลงด้วย 
อีกท้ังมีการขยายความร่วมมือกับ 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง ในการแก้ไขปัญหามลพิษจาก 

หมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืนอีกด้วย  การท าทุกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะไม่ยากนักหากพวกเราทุกคนช่วยกัน 
ดีกว่ามาติติงโจมตีให้ร้ายซึ่งกันและกัน ไม่เกิดประโยชน์ใดใดท้ังสิ้น 
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พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 
ส าหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในปัจจุบัน ซึ่งตัวเลขดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ปรากฏ 

นั้น เป็นภาพรวมของฝุ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยฝุ่นละออง PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปใน
ระยะยาว 10 ปี 20 ปีข้างหน้า แต่อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงได้โดยง่าย ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หอบหืด  ภูมิแพ้) โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ทั้งนี้ แหล่งที่มา
ของฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ นั้น เกิดจากไอเสียดีเซล ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์กว่า 50% (เช่นเดียวกับทุกเมือง
ใหญ่ ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่น) จากการเผาชีวมวล ขยะ อีก 35% (รวมทั้งการเผาในไร่อ้อย ข้าว ข้าวโพด) ซึ่งผม
แนะน าให้ใช้การไถกลบ แล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือจุลินทรีย์อีเอ็ม ก็จะช่วยเพ่ิมสารอาหารในดิน ไม่สร้างมลพิษฝุ่น
ละออง ที่มาของฝุ่นบางส่วนเกิดจากเขตก่อสร้าง โรงงาน (ที่มีทั้งหมดแสนกว่าแห่ง แต่ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 1,700 
แห่ง โดย 600 แห่งจะต้องปรับปรุงด่วน) โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มข้ึน เช่น จุดธูปเทียน สูบ
บุหรี่ ก็ควรลดลง จากวิกฤตฝุ่นละอองนี้ ทุกคนได้รับผลกระทบหมด การที่รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกไป ก็
ต้องเห็นใจเกษตรกร ธุรกิจเอกชน แต่ต้องค านึงถึงส่วนรวม และการปฏิบัติตามกฎหมาย การขนส่ง และก็เป็นการ
ขนส่ง ทั้งอาหาร ทั้งสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็น  ผ่านจากภาคโน้นภาคนี้เข้ามาในเขตเมืองเข้าในกรุงเทพฯ ผ่านกรุงเทพฯ
ไปภาคต่อ ๆ ไป ก็ต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ 

 ภายใต้ทุก ๆ วิกฤติในบ้านเมืองของเรานั้น เช่น การปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่า หรือพายุปาบึก 
 รวมถึงวิกฤติฝุ่นละอองในครั้งนี้ เราก็ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกัน ระดมสมอง ความคิด ในการแก้ปัญหาอย่าง
น่าประทับใจ ทั้งการใช้โดรน การใช้เครื่องบินพ่นน้ า การพ่นน้ าที่ตึกสูงโครงการอาชีวะอาสา ตั้งศูนย์ Fix it center 
ให้บริการเช็คสภาพรถ ท าความสะอาดกรองอากาศ ท่อไอเสีย ออกแบบเครื่องพ่นละอองน้ า อุโมงค์พ่นน้ าแรงดันสูง 
เพ่ือช่วยดักจับฝุ่นควัน  การออกแบบเครื่องก าจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่  รวมถึงการล้างถนนและลดฝุ่นใน
เขตก่อสร้าง เป็นต้น อันนั้นเป็นภาพรวมในการแก้ปัญหาฝุ่น PM ทั้ง 2.5 และ PM10 อ่ืน ๆ ด้วย ไม่ใช่ว่าอันใด
อันหนึ่งจะแก้ 2.5 ได้ทันที เป็นไปไม่ได้ ส่วนใหญ่เราต้องไปแก้ที่การจราจร และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ แล้วก็อ่ืน 
ๆ ด้วยที่สร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ฉะนั้นจะท าอะไรก็ต้องค านึงถึงต้นตอของเขา ของสาเหตุแต่ละเรื่อง  

ส าหรับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของรัฐบาลนั้น ได้มีการแถลงข่าว  
และรับทราบกันแล้วตลอดช่วงสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย มาตรการระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ที่
ต้องการความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย อาทิ ให้รถยนต์ดีเซล ขสมก. รถยนต์ของทางราชการ ปรับเปลี่ยนไปใช้น้ ามัน 
B20 ซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อตลาดไบโอดีเซลบ้านเรา ท าให้เกิดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ B20 ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง ให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคด้วย  นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ กรองน้ ามันดีเซล กรอง
น้ ามันเครื่อง และล้างหัวฉีด  อย่าลืมจอดรถให้ดับเครื่องทุกครั้ง และห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด เป็นต้น โดยรัฐบาลจะ
เร่งพัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ให้เป็นทางเลือกในการ
เดินทาง แทนรถยนต์ส่วนบุคคล และเร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ให้
เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ า เป็นต้น 

ส าหรับเรื่องพายุปาบึกนั้น ก็ก าลังมีการช่วยเหลืออยู่ ในการซ่อม สร้างบ้าน 5 หมื่นกว่าหลังก็เสร็จ 
ไปแล้ว เหลือประมาณ 330 หลังโดยประมาณ ที่จะต้องสร้างใหม่ ซึ่งวันนี้รัฐบาลก็เอางบประมาณต่าง ๆ มา
ทบทวนดู งบประมาณใดที่เบิกงบประมาณรัฐได้ ก็ใช้งบประมาณรัฐ อันไหนไม่ได้ก็ต้องไปใช้งบประมาณในงบ
บริจาค และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินที่เป็นรายได้จากงานอุ่นไอรักจ านวน 
300 ล้านบาทมาให้รัฐบาลน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของพายุปาบึกด้วย แต่ขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างที่ว่าแล้ว 
เราต้องปรับการใช้งบประมาณเหล่านี้ให้เหมาะสม เป็นไปตามพระราโชบายของพระองค์ท่านด้วย ผมก็จะให้น ามาดู
เรื่องของการก่อสร้างบ้านทั้งหลัง หรือในเรื่องของการดูแลชาวประมง เครื่องมือในการท าประมง หรืออ่ืน ๆ ที่เป็น
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ประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักการและเหตุผลในสิ่งที่ควรจะ
เป็น 

สุดท้ายนี้ ผมขอน าเสนอ ส่วนหนึ่งของมาตรการระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษ 
ทางอากาศ ที่ก าลังเป็นทิศทางการพัฒนาของโลก ก็คือ การพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยวีดิทัศน์เรื่องแรก จะเป็น 
Roadmap ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่การเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเป็น “EV Hub” ของภูมิภาค และของโลก ในวันข้างหน้า 

และเรื่องที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา เพ่ือดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ในราคาไม่ 
เกิน 2 แสนบาท หรือถูกลงเรื่อย ๆ ให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อรถใหม่เป็น EV ที่ยังแพงอยู่ โดย
นอกจากจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ ามันได้ราว  45,000 บาทต่อปีแล้ว ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ทราบว่ามีเอกชนรายหนึ่ง ที่ก าลังเปิดตัว “ควายทอง” รถเมล์ไฟฟ้าแบรนด์ไทย ช่วยเติมเต็มระบบ 
ขนส่งมวลชนของเรา ที่สามารถประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ขอชื่นชมและให้ก าลังใจ มา ณ ที่นี้ด้วย อีก
ไม่นานก็คงได้เห็นวิ่งกันตามท้องถนนแล้ว ก็ขอให้ดูเรื่องมาตรฐาน คุณภาพต่าง ๆให้ดี ให้มีการรับรองมาตรฐานให้ดี
ที่สุด 

ที่แพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ เราต้องเร่งพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น ต่างประเทศก็มีปัญหา 
เช่นกัน ในเรื่องของอายุการใช้งาน จะเห็นได้ว่ามีแบตราคาถูก ราคาแพง ถ้าราคาถูกคุณภาพก็ด้อยกว่า ราคาแพง
บางทีก็แพงเกินไปท่ีจะซื้อมานะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก าลังพัฒนาในเรื่องนี้ในพ้ืนที่ของ EEC เรื่องแบตเตอรี่
และเรื่องรถไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการ Fast track ของเราด้วย  

ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา ให้เหมือนกับการรักษาสุขภาพของ 
ตนเอง และดูแลทุกคนในครอบครัวและคนอ่ืน ๆ ให้มีความสุขด้วยกันนะครับ เพราะเราอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทย
ทุกคนนะครับ สวัสดีครับ 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
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พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สืบเนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ภายใต้แนวคิด “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 

สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ 
มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่น
ชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด คือ เป็นโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมการพัฒนา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพ่ิมจ านวน
นักเรียนได้ในอนาคต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และผ่านการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ผ่าน
กระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตามล าดับ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 7,255 โรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนคุณภาพระ
มัธยมศึกษาประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ และโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษา
ไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริงเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์จึงมี
ความจ าเป็นต้องระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ครอบคลุมตามความ
ต้องการของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ และมีการด าเนินงานโครงการไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร 

2. วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
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นายแทพย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
ตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 
2562 ซึ่งวันนี้ตัวแทนแต่ละจังหวัดจะมีการน าเสนอนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความส าเร็จตามบริบทของพ้ืนที่ โดยนาย
ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กล่าวรายงาน ต่อพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน และรับฟังการน าเสนอ
ผลการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี.
เอส. ปัตตานี 

3. นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 

4. วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยทีม 

บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จุดที่ 
19 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรพ่ีเลี้ยงหลักสูตร”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.62 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี 
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ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นหน่วย
พัฒนาฯ         โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก แพร่ น่าน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
308 คน ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

5. ประกาศผลสอบและจัดอบรม ผอ.สพท. และ ผอ.รร. 
6. วันที่  13  กุมภาพันธ์  2562  พิธีเปิดการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รุ่นที่  3   

โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา 

 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3  

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ รร.คุณภาพประจ าต าบล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.  เป็นประธานพิธีเปิด และนาย
บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมโครงการฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งนี้เพ่ือน าผลการระดมความคิดเห็น
และจัดท าข้อมูลรายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รร.คุณภาพประจ าต าบล ตามแนวทาว 10 ขั้นตอน ของ สพฐ. ซึ่งส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นผู้จัดการประชุม โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 48 โรง 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดการ 

เรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนบ้านรวมมิตร จังหวัดเชียงราย 
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อ านวยการส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผอ.สพค.) 
และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ จังหวัดเชียงราย . ในช่วงเช้า 
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านรวมมิตร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยมี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1-4 ศึกษานิเทศก์ ครูวิทยากร ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนปฐมวัย ให้การต้อนรับ ในการ
นี้ รมว.ศธ. ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
2 และ 3 โดยได้ร่วมท ากิจกรรมไปพร้อมกับเด็ก ๆ ในโครงงานการเรียนรู้เกี่ยวกับสับปะรด ซึ่ง รมว.ศธ. กล่าวว่า 
เราจะต้องปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองจากประสบการณ์จริง เพราะการท่องจ าจากหนังสือท าให้เด็กไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ เมื่อเจอค าถามหรือปัญหา จะไม่สามารถตอบและวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขได้ เหมือนกับ 
สับปะรด ถ้าดูแต่ในภาพหรือท่องจ ามา เมื่อเด็กเจอกับสับปะรดจริงก็จะไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือสับปะรด หรือรู้แต่
สีผิวภายนอกไม่รู้ว่าเนื้อภายในสับปะรดเป็นสีอะไร รสชาติอย่างไร ดังนั้นจึงต้องให้เขาได้ลงมือสัมผัส ตรวจสอบ 
และพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตัวเอง จึงจะเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริงได้ . 

ต่อมาในช่วงบ่ายได้เดินทางมายังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพ่ือรับ 
ฟังรายงานสรุปและผลการด าเนินงานศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับประถม
ศึกษา โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อ านวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย และคณะครู ให้การต้อนรับ . โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยสนใจวิทยาศาสตร์ และขยายผลต่อไปยังระดับ
ประถมศึกษาให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม และจิตอาสาให้กับนักเรียน โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้กับโรงเรียนในโครงการ ฯ ผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การ
พัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ Hand – on ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ (Co-
Construction และ Meta-Cognition) การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้กับครู วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น และ
เครือข่ายท้องถิ่น การจัดท ากิจกรรมสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและครอบครัว และการเสาะหา 
“นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง” ให้แก่โรงเรียน . ในการนี้ รมว.ศธ. ได้เยี่ยมชมโครงงานของนักเรียน พร้อมกล่าวชื่นชม
และให้ก าลังใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงงานต่าง ๆ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมการด าเนินงานของโรงเรียน เรื่องผล
ของการสอบ PISA ซึ่งนักเรียนสามารถท าคะแนนสอบออกมาได้ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีผลเฉลี่ยอยู่ที่ 550 คะแนน . 
รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเมื่อมีผลงานออกมาดีก็ต้องเป็นผู้ให้
กลับคืน ซึ่งตนได้เห็นแล้วจากการเข้ามาดูแลในส่วนของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พร้อมมอบหมายให้ทาง
โรงเรียนเป็นศูนย์น าในการจัดการเรียนรู้เรื่อง Cloud Computing ต่อไป 

2. วิทยาการค านวณการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ 
3. ปลูกจิตส านึกครรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดล าปาง 
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  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในเรื่องโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ฝากกลุ่มนิเทศฯ  
ประสานโรงเรียน 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ดูตัวอย่างจากโรงเรียนบ้านรวมมิตร  
จังหวัดเชียงราย 

3.  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  มอบท่านรองฯชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร ตรวจสนามสอบ RT 
มอบนายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และมอบนายสุนัด  บุญสวน  
รักษาราชกทานแทน 
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2562  ค่ายทักษะชีวิต   
วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562  ประชุม กศจ. 
วันที่  26 กุมภาพันธ์  2562  ประชุมคัดแยกขยะ 
วันที่  28 กุมภาพันธ์  - 1  มีนาคม  2562  ประชุมรับผู้ตรวจราชการภาค 17   

ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ 
4. นโยบาย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
การสมัครอบรม ให้ผ่าน ผอ.กลุ่ม/หน่วย แล้วให้ผอ.เขต เป็นคนอนุญาต  โดยการส ารวจผู้ไปอบรม 

สัมมนาให้แจ้งเวียน และให้ผอ.กลุ่ม/หน่วยผ่านเรื่อง ให้ผอ.เขต เป็นผู้อนุมัติ 
  5. มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ติดตามการใช้  DLTV ภายในเดือน
มีนาคม  2562  ทั้งนี้ให้ออกแบบติดตามการใช้ ในการเรียนการสอน  

นางอารีย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  วันที่ 8  มีนาคม  2562  ฝึกอบรมลูกเสือ  มอบท่านรองฯสุนัด  พานนนท์  เป็นประธาน 
  วันที่ 15  มีนาคม  2562  ฝึกอบรมลูกเสือ  มอบท่านรองฯไท  พานนนท์  เป็นประธาน 
  นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

1.  ประสานการตรวจราชการ 
ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม  2562  ขอความร่วมมือกลุ่มท่ีต้องส่งรายงาน 

ด าเนินการให้ด้วย  มอบกลุ่มนโยบายและแผนจัดท าบันทึกเพ่ือมอบหมายภารกิจ 
  ประเด็นในการตรวจราชการ เมื่อกลุ่มนโยบายและแผนทราบและจะรีบด าเนินการจัดบันทึกเสนอ
เพ่ือขอข้อมูลโดยจะจัดท าให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562 
  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

1.  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  สพป.นครราชสีมา เขต 3  จะมาศึกษาดูงาน  
กลุ่มอ านวยการ  งาน One Stop Service เอกสารลดลง เน้นเรื่อง On Line เป็นหลัก 
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  นางอารย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.  การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา อัตราว่าง  15  อัตรา 
2. การลาออกจากราชการ มี 2 คน ดังนี้ 

นางกาญจนา  โฉมอุดม  มีผลวันที่  1  มีนาคม  2562 
นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  มีผลวนัที่  2  เมษายน  2562 

3.  การสอบลูกจ้างบริการ  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสอบ เป็นเงิน  1,300  บาท   
อนุมัติให้เบิกเงินสวัสดิการภายใน สนง. 

นางวารุณี  ผลบุญ  รักษาราชการแทนผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
งบลงทุน   ก่อหนี้ผูกพันได้บางส่วน 
งบครุภัณฑ์ ก่อหนี้ผูกพันยังไม่ได้ 
การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีจัดซื้อของ ให้ระบุวันที่ต้องการใช้ของ โดยไม่ต้องใส่จ านวนเงิน  การ
ประมาณราคาเป็นหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางทัศนา  จันทร์ลา  รักษาราชการแทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
DLTV  ไม่มีปัญหาอะไร ในส่วนการตรวจราชการ รองฯสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  

จะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
นางรัศมี  สุวาชาติ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
จากการตรวจสอบที่ลงพ้ืนที่  เงินช่วยเหลือพิเศษของเด็กนักเรียนยังไม่ได้รับ   

มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการตรวจสอบ 
 

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ              ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 


