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ผู้มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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3. นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    

 5.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6.  นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 7.  นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 8.  นางอารีย์  ค ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9.  นายวลี  มีภู่    (แทน)ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 10.  นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 11.  นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 12.  นางลัดดา  พรหมเศรณีย์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
  
    
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายไท  พานนนท์   ไปราชการ 
2. นางทัศนา  จันทร์ลา   ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นางสาวสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
 2.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.  นางนิเวศน์  ศรีส าอาง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
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 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2562 

 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
สังคมไทยเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” เราอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเกิดแห่งนี้ มาหลายร้อยปีด้วยความสงบสุข 
ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศประชาธิปไตย ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ ภายใต้ความแตกต่าง ด้วยการยอมรับและเปิดใจเข้าหากัน นั่นคือความงดงามของประชาธิปไตย เพราะ
ถ้าทุกคนคิดและเป็นเหมือนกัน ก็คงเหมือนรุ้งกินน้ าที่มีสีเดียว โทนเดียว คงไม่งดงามเหมือนรุ้ง 7 สีตามธรรมชาติ
นะครับ  หากเปรียบประเทศเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวนี้ ก็คงเหมือนทุก ๆ ประเทศ ที่มีเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ หรือ 3 พ่ีน้อง พี่คนโต เปรียบเสมือนผู้ที่มีฐานะดี มีความเข้มแข็ง ผู้ประกอบการหรือ
นักธุรกิจขนาดใหญ่ แม้จะพ่ึงพาตนเองได้ แต่รัฐบาล หรือพ่อแม่ก็ยังคงต้องให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก
อยู่ ส าหรับลูกคนกลางก็คงเป็นชนชั้นกลาง มีหน้าที่การงานที่มั่นคง หากไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบ ก็คงไม่มี
ปัญหาอะไร  แต่หากป่วยไข้ เกิดอุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชีวิตก็คงจะล าบากสักระยะ กว่าจะกลับสู่ภาวะ
ปกติ รัฐบาลก็ต้องระวังไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากระทบ เพ่ือให้เขาเติบโตแข็งแรงได้อย่างไม่ล าบาก ส าหรับน้องคน
สุดท้องคือผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งเกษตรกร ทั้งอาชีพอิสระ รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึง 
SMEs และ Star-up ที่ก าลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ยังต้องพ่ึงพาการส่งเสริมจากภาครัฐ หรือพ่อแม่อยู่มาก รวมทั้งพ่ี
คนโตและคนกลาง ก็ต้องช่วยพ่อแม่ดูแลน้องคนเล็ก ให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยง ผูกพันกันเหมือนที่ผมกล่าวอยู่เสมอ
ว่าทุกคนอยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาลก็จะดูแล ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ให้ทุก
คนในห่วงโซ่นี้เข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ โดยเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ก็อย่าลืมว่าทุกคนก็ต้องไม่ปฏิเสธ
การพัฒนาตนเอง หาความรู้เพ่ิมเติม ปรับตัว ไม่ปิดตัว ไม่ปิดโอกาสตนเองโดยรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้อยก็รับฟังหอกระจายข่าวที่มีอยู่ทั้ง 7 หมื่นกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศ หรือติ ดตาม
ข่าวสารผ่าน แอพพลิเคชัน G News รวมทั้งช่องทางอ่ืน ๆ ของรัฐที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับ 
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เว็บไซต์ รัฐบาลไทย  http://www.thaigov.go.th/ 
Face Book ไทยคู่ฟ้า (ส านักโฆษก) 
Face Book สายตรงไทยนิยม (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
LINE@ข่าวจริงประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์) 
GNEWS (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)) 
 พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 
4 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ าที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความส าคัญและเร่งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ทางบก ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ ทั้งด้านสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลังจากหยุดนิ่งมากว่า 10 ปีเพ่ือจะเพ่ิมการเข้าถึงโอกาสและกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่เราเรียกว่าน้องคนสุดท้อง ผ่านการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้ชุมชน อาทิ การจัดสรรที่ดินท ากินและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ใน 61 จังหวัด กว่า 47,000 ราย ใช้
พ้ืนที่เกือบ 4 แสนไร่ การพัฒนา Smart Farmer มากกว่า 1 ล้านราย การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหา เช่น 
ช่วยเหลือชาวนา 3.6 ล้านครัวเรือน วงเงินราว 4 หมื่นล้านบาท และชาวสวนยาง 2.2 ล้านครัวเรือน วงเงินราว 3 
หมื่นล้านบาท เป็นต้น  การระบายข้าวจากโครงการรับจ าน าข้าว กว่า 17 ล้านตัน ซึ่งมีส่วนในการส่งผลให้ราคาข้าว
ปรับเพิ่มข้ึน การอ านวยความยุติธรรม ขจัดค ากล่าว “คุกมีไว้ขังคนจน” โดยได้มีการตั้งกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือผู้
มีรายได้น้อยให้เข้าถึงบริการด้านกระบวนการยุติธรรม  ได้แก่ เงินค่าใช้จ่ายในการปล่อยตัวชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี อาทิ ค่าจ้างทนายความ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าฤชาธรรมเนียมในทุกประเภทคดี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น  โดย 2 ปีที่ผ่านมานั้น ได้ให้ความ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้ได้รับความเป็นธรรม ราว 9,000 ราย ทั่วประเทศ เป็น
เงินเกือบ 200 ล้านบาท  นอกจากนี้ ภาครัฐได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องในกลุ่มฐาน
ราก ได้แก่ การให้สวัสดิการต่าง ๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านราย การเปิดโครงการร้ านธงฟ้าที่มี
ร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมถึง 60,000 ร้าน รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ มากกว่า 40,000 ร้านค้า 
มาตรการสินเชื่อเพ่ือการซื้อบ้านและซ่อมแซมบ้าน สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย วงเงิน 60,000 ล้านบาท การแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้เกือบ 540,000 ราย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) 
ครอบคลุม 80,000 หมู่บ้าน และชุมชน รวม 92,000 กว่าโครงการการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เกือบ 80,000 กองทุน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการออม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้เกิดความ
มั่นคง กินดีอยู่ดี และมีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยแม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะเริ่มปรับขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก 
และ ในยอดคงค้างสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ก็มีสัดส่วนของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 50.4 
ของสินเชื่อรวมจากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และเป็นการเพ่ิมสินทรัพย์ให้กับ
ประชาชน ส าหรับด้านสุขภาพ ได้ยกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมอัตราเหมาจ่ายรายหัว เป็น 
3,600 บาทต่อคน พัฒนาระบบ UCEP สายด่วน 1669 ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิรักษาทุกที่ ฟรี 
72 ชั่วโมง” ให้ความส าคัญกับการแพทย์ระดับปฐมภูมิ อาทิ ทีมหมอครอบครัว ที่เน้นการป้องกันและให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด นักบริบาลชุมชน เพ่ือเตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียงที่นับวันจะมีมากขึ้น ๆ ไม่ให้เป็น
ภาระคนในครอบครัว เป็นต้น 
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ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือ ที่เป็นแบบระยะยาว ก็ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ผ่านการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 4,600 กว่าแปลง บนพื้นที่ 5.4 ล้านไร่ 
การใช้ Agri-Map เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้ง การวางแผน
ตลาดน าการผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้าของชุมชนผ่านการด าเนินโครงการสินค้า OTOP และ ส่งเสริมสินค้า GI โดย
สามารถขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและน าผลิตภัณฑ์ OTOP 
เข้าสู่การจ าหน่ายบนเครื่องบิน ท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในชุมชนได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 98,000 ล้านบาท ในปีแรกของรัฐบาล เป็น 190,000 ล้านบาท 
ในปีที่แล้ว หรือเพ่ิมขึ้นเกือบ 1 แสนล้านบาท  นอกจากนี้ ยังตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สนับสนุนการท า
บัญชีครัวเรือน และ ส่งเสริมให้มีธนาคารชุมชน หรือ สถาบันการเงินประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนเป็นแหล่งทุนท้องถิ่น ตัดวงจรหนี้นอกระบบ ขจัดปัญหาการเข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง ผลักดัน พ.ร.บ. 
การทวงถามหนี้ฯ เพ่ือคุ้มครองพ่ีน้องประชาชนไม่ให้ถูกรังแก หรือถูกเอาเปรียบจากนายทุนผู้มีอิทธิพล 
ในการพัฒนาให้เกิดการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ได้มีการด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พ้ืนที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ และ EEC โดยมีผู้ประกอบการ 
SMEs สนใจจัดตั้งธุรกิจมากกว่า 3,000 ราย  มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI วงเงินเกือบ 9,000 ล้าน
บาท ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศได้ ประชาชนไม่ทิ้งบ้าน ละถิ่น คงความ
เป็นครัวเรือนไทย ผู้สูงอายุ ลูกหลาน ก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่เป็นปัญหาสังคมตามมาเหมือนในอดีต รวมทั้ง 
ได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ 
และ มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย   ในอนาคต ก็จะเกิด
ห่วงโซ่การผลิต แปรรูป การตลาด กระจายตัวและเชื่อมโยงกัน โดยวัตถุดิบในท้องถิ่น ถูกน าเข้าสู่สายพานการผลิต
และแปรรูปมากขึ้น มีการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ นอกประเทศ และตลาดออนไลน์ ได้ดีขึ้นกว่าในอดีต เพราะ
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รัฐบาลได้ลงทุนไว้ ทั้งการคมนาคม และสารสนเทศ มาตรการทั้งหมดนี้ เป็นเพียงบางส่วนใน
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และ ไม่ได้มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ก็ได้วางรากฐานในการเพ่ิมศักยภาพการผลิต มูลค่าสินค้า และบริการ ในระยะยาว  รวมถึง การมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งหนึ่งในประเด็นส าคัญที่จะเร่งผลักดันก็คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า 
ภาครัฐได้พยายามวางแผนในการสนับสนุนพ่ีน้องในชุมชนในทุกมิติ เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความ
เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป  ผมขอฝากให้เร่งรัดในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งการซ่อมบ้าน สร้างบ้านใหม่ และรวมความไปถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบไป
ด้วย ซึ่งจะครอบคลุมในพ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม และกรุงเทพฯ ด้วยนะครับ  สุดท้ายนี้ ผม
อยากจะบอกว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้แก้ปัญหาที่หมักหมมมานานนับสิบ ๆ ปี พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนา เพ่ือวันข้างหน้า วันนี้ ผมขอน าเสนอผลการด าเนินงานของรัฐบาลนี้ ผ่านโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลทรัพยากรของชาติ โดยเฉพาะในส่วนที่น้อยคนนักจะมองเห็น หรือให้ความสนใจ ได้แก่ (1) กองทุน
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในการที่จะดูแลทรัพยากรมนุษย์ของเรา เป็นการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา ท่านรู้หรือไม่ว่าในแต่ละปี มีเด็กไทยมากกว่า 670,000 คน หลุดออกจากระบบการศึกษา เพียง
เพราะความยากจน และ (2) โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา เพ่ือแก้ปัญหาทรัพยากรป่าชายเลน ที่
เสื่อมโทรม ป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเล คืนระบบนิเวศให้กับชุมชน ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
ให้ชาวเมือง และต่อยอดด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับคนไทยทั้งประเทศในอนาคต 
  ผมก็อยากให้ดูนะครับ ว่ารัฐบาลนี้ ได้แก้ไขปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  ในส่วนของการ
สร้างสวนสาธารณะ หรือท าให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว รัฐบาลก็จะเร่งรัดให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจังหวัดทุกจังหวัด อันนี้ก็เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพย์ฯ ได้พยายามเร่งด าเนินการอยู่แล้ว รวมความไปถึง
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กรุงเทพมหานครด้วย รัฐบาลให้ความสนใจในทุกเรื่องต่อไปนี้ขอเชิญชมวีดิทัศน์ รวมเวลาประมาณ 10 นาทีที่กล่าว
มาแล้วเมื่อสักครู ่ ขอบคุณนะครับ  ขอให้คนไทยทุกคน ดูแลซึ่งกันและกัน มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง รวมทั้ง
ดูแลชาติบ้านเมืองของเรา ให้สงบร่มเย็น ภายใต้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และภายใต้พระบรมโพธิสมภาร นะ
ครับ สวัสดีครับ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  วันที่  13  ก.พ. 62  พลเอกสรุเชษฐ์  ชัยวงศ์  (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) สพฐ. รุ่นที่ 3 
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พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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รุ่นที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบุญรักษ์ ยอด
เพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 480 คน 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล" (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2562  จากนั้น สพฐ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั่ว
ประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายละเอียดการวางแผนด าเนินงานตามโครงการให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนถ่ายทอดสู่
การวางแผนระดับปฏิบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ  ส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการฯ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ของการชี้แจงท าความเข้าใจและวางแผนการปฏิบัติขับเคลื่อนของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้องการมาให้ก าลังใจ และสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยย้ าให้ผู้บริหารและผู้อ านวยการโรงเรียน น้อมน า "ศาสตร์พระราชา" ซึ่งถือว่ามีคุณค่ายิ่งต่อประชาชนชาว
ไทย โดยเฉพาะผู้ที่ท างานด้านการศึกษา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ความว่า "การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้อันกว้างขวาง ใช้ความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความตั้งใจ และความเพียรพยายาม และความเพียร
พยายามอย่างแรงกล้า จึงจะท าได้ส าเร็จ" รวมทั้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบ
สาน รักษา ต่อยอด และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ที่การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1) มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี น ามาเป็น
หลักในการท างาน โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา ใช้เป็นก าลังใจในการด าเนินชีวิต ที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข รู้ รัก สามัคคี และขับเคลื่อนการศึกษาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้หลักคิด "5ร แห่ง
ความส าเร็จ คือ ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน และเรียบร้อย" น าไปใช้ในการท างานวางแผนการด าเนินงาน การปรับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนตามบริบทของ
พ้ืนที่และสังคม การพัฒนาครูเก่งครูดีมีจิตวิญญานความเป็นครู รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน พร้อมบูรณาการความร่วมมือ
กับภาคเอกชน บ้าน วัด/มัสยิด ภาครัฐ และโรงเรียน สิ่งส าคัญคือการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระจายอยู่ในทุกต าบล
ทั่วประเทศ อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง เพ่ือที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน จะได้มี
โรงเรียนดี ๆ ให้การศึกษาแก่ลูกหลานในพ้ืนที่ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในอ าเภอหรือจังหวัดอีกต่อไป ซึ่งนี่คือเป้าหมาย
สูงสุดของโครงการฯ  ในส่วนของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" จนเกิดความก้าวหน้าและบรรลุตาม
นโยบายที่ก าหนดให้ปี 2561 เป็น "ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" ซึ่งพบว่าสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของสถานศึกษาในทั้ง 3 จังหวัดให้สูงขึ้น และประชาชน
ในพ้ืนที่ก็มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก  ดังนั้นในปี 2562 จึงพร้อมที่จะขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ให้เป็น "ปีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรม" เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาว่า มีคุณค่าต่อการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ซึ่ง
ความส าเร็จเหล่านี้ เกิดจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตามกลไกประชารัฐอย่างเข้มข้นเสมอมา จึง
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวถึงโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ว่า
เป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 5 ฝ่าย ได้แก่ ภาคเอกชน บ้าน วัด/มัสยิด ภาครัฐ และโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่ ศธ. ก าหนด และผ่านความเห็นชอบของประชาคม ทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด กว่า 
8,000 โรงเรียน ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล" รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 480 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนผู้อ านวยการโรงเรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ทั้งนี้ ในอนาคตโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จะเป็น
การวางรากฐานให้กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับความรู้และมี
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การท างาน เป็นพลเมืองที่ดี และมีความพร้อมพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงในทุกมิติต่อไป 

2. วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นดอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโคงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2 

 
 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ 
กับหน่วยงานผู้สนับสนุน จ านวน 27 องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน มากกว่า 500 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของโครงการฯ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาลพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่ให้ความ
เป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยสร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและจ าเป็น ซึ่งได้เริ่มด าเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จ านวน 50 โรงเรียน จาก 34 จังหวัด มีผู้สนับสนุนที่เป็นภาคเอกชน
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ จ านวน 12 หน่วยงาน และได้ด าเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม จ านวน 84 โรงเรียน มีผู้สนับสนุน 27 หน่วยงาน รวมทั้ง 2 รุ่น มีโรงเรียนในโครงการ 
134 โรงเรียน จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ต้องการให้มีสถานศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทางด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม 
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนได้ อีกทั้งเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต ท าให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนา
อย่างทั่วถึง และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ มีผู้สนับสนุน จ านวน 27 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย บริษัทภาคเอกชน จ านวน 13 แห่ง มูลนิธิ จ านวน 4 แห่ง สถาบัน จ านวน 3 แห่ง สมาคม จ านวน 3 แห่ง 
สภาอุตสาหกรรม จ านวน 2 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ จ านวน 2 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 
จ านวน 84 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 72 แห่ง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 7 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 
3 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แห่ง 

3. วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ประธานประชุมปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดบริหารการศึกษาพิเศษ 

4. วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการใช้ Digital  
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม 

5. วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  การประชุม Conference การชี้แจงภารกิจของ สพฐ.  
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

6. วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
2. โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชภุมารี” ประจ าปี 2562 
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  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ฝาก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พุธเช้า ทุกครั้งต้องเข้ามารับ
ฟังนโยบายของ สพฐ. 

2. งานภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  การอบรม แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา  
3. งานที่ต้องกรอกลงในระบบ E-mes  ดังนี้ 

1.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการใหม ่ 55 โรงเรียน และโรงเรียนเก่าจ านวน  49  โรงเรียน 

2. โครงการเยาวชน  รักษ์พงไพร  มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 เราด าเนินการ    โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  อยากให้เขต ประสานส านักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  
  นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

1.  แบบรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ รอบ 2 ค าสั่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ  
ทั้งนี้  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งข้อมูลภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562 

นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.  เรื่องเร่งด่วน  เงินสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก ส.ส. เงินโอนเข้าบัญชีแล้ว 

  2.  ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถจัดพิมพ์ได้ที่ E – Money 
  3.  การแสดงความยินดี กับ นางกาญจนา  โฉมอุดม  จะจัดในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  
ณ ร้านน้องอีฟเวลา 12.00 น.  โดยให้เสียค่าใช้จ่ายคนละ 200  บาท สามารถแจ้งชื่อได้ที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ภายในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562 
  4.  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.  งบประมาณไตรมาสที่ 2  งบด าเนินการ เบิกได้ 50 % 
   2.  งบลงทุน  เป้าคือ  25 % ขณะนี้ เรายังไม่ผ่าน 
  นางรัศมี  สุวาชาติ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.  วันศุกร์ที่  22  กุมภาพันธ์  2562  จะออกตรวจ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียน 
โคกส าราญยุบรวมไปเรียนกับโรงเรียนเขาคณฑา  ธุรการยังอยู่โรงเรียนเดิมไม่ยอมไปโรงเรียนใหม่ 

2. เงินอุดหนุน  มีปัญหา เพราะโรงเรียนบ้านโคกส าราญเด็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้าน 
เขาคณฑาหมดแล้วแต่ค่าใช้จ่ายใช้ของโรงเรียนบ้านเขาคณฑา โรงเรียนบ้านโคกส าราญไม่น าเงินมาใช้ 

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  แนะน า 
1.  ให้แจ้งโรงเรียนบ้านโคกส าราญและโรงเรียนบ้านเขาคณฑา มาพบผอ.ในวันที่   

20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00 น. มอบนางลัดดา   พรหมเศรณีย์  แจ้งโรงเรียนดังกล่าวฯ เพ่ือมาหารือกัน
เรื่องงบประมาณค่าอาหารกลางวันและ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
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นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.  ยื่นย้ายครู ค าถามที่ครูถามกันมากท่ีสุด  จะพิจารณาเมื่อไหร่ จะได้ย้ายเมื่อไหร่  

จะสิ้นปีการศึกษาแล้ว เพ่ือครูใหม่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
2. รับโอน  จากป่าไม้ จ านวน 1 ราย ในต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
3. จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ผู้ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การหย่า และ 

การกลับมาจดทะเบียนสมรสใหม่ แต่ในช่วงระหว่างหย่ามีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ทั้งที่ไม่มีสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลแล้ว จึงต้องเรียกเก็บเงินคืนจากผู้มีสิทธิเบิก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องติดตามทวงเงิน เรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลคืน  ปัญหาคือ  ครูไม่มาแจ้ง เมื่อมีการหย่า  

ผอ.เขต  ให้จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

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

 
 
 


