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จากในอดีตที่ผ่านมา ถนน ทางรถไฟ  สายไฟฟ้า จะเป็นดัชนีชี้วัดการน าพาความเจริญไปสู่ท้องถิ่น 

ที่อยู่ห่างไกล  แต่ในยุคปัจจุบัน ในยุคดิจิทัล แม้ดัชนีชี้วัดความเจริญจะไม่แตกต่างจากเดิมไปมากนัก แต่ก็ด้วยความ
ซับซ้อนและการแข่งขันที่สูง ในบริบทของโลกท่ีผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลนี้ จ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและยกระดับการพัฒนา
ประเทศแบบก้าวกระโดด โดยให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือจะก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งหยุดนิ่งมากว่า 10 ปี  
อาทิ (1) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง แบบไร้รอยต่อ เพ่ือเชื่อมไทยเชื่อมโลก และปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต (2) การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ การขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต เน็ตประชารัฐ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ และการพัฒนา
ระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา และ (3) การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับรูปแบบการค้า การเงิน การท า
ธุรกรรม สัญญาการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐแบบดิจิทัลยุคใหม่ รวมไปถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสากล อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเพ่ือวันข้างหน้าทั้งสิ้น
นะครับ 
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พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 

นับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี 2551 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการหดตัวของกลุ่มประเทศ 
อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะเรื่องการส่งออก ซึ่งได้เข้ามาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภาคเอกชนไทยชะลอการลงทุน อีก
ทั้งยังมีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงถัดมา ท าให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังไม่ดีนัก ภาครัฐจึงได้เ ข้า
มามีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และเร่งผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนภาคเอกชนตามมา ทั้งนี้ งานศึกษาหลายชิ้น ชี้ว่าการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นได้  อีกทั้งจะช่วยกระตุ้น
ความต้องการต่อสินค้าและบริการของประชาชน ช่วยลดต้นทุนของการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการขนส่ง ซึ่งจะ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่เป็นการขยายโครงข่ายคมนาคม ซึ่งจะเอ้ือให้เกิด
การกระจายตัวของความเจริญไปยังชนบท รวมทั้ง ช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและการสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี การลงทุนภาครัฐ ก็ถือเป็นอีกค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศ  
โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา จากรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนของภาครัฐ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
73 และ 22 ของงบประมาณทั้งหมดตามล าดับ ซึ่งการนี้ รัฐบาลก็ได้เร่งลงทุนในโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนภาครัฐปรับขึ้นร้อยละ 5 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ล่าสุด ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ
เทียบกับ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อยู่ที่ร้อยละ 41.8  ซึ่งแม้จะยังต่ ากว่าเกณฑ์สากลที่ร้อยละ 60 แต่
รัฐบาลนี้ ก็ให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการคลัง เพ่ือให้สามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นทั้งใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะต้องไม่ให้เกิดภาระหนี้ภาครัฐ ที่จะส่ งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ อีกทั้งรัฐ
สามารถที่จะเพ่ิมรายได้และใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 

หากจะเปรียบเทียบแล้ว ระดับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยในปัจจุบัน ยังอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าวิกฤตต้มย ากุ้งเมื่อปี 2540 ขณะที่การลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ สามารถฟ้ืนตัวกลับมาลงทุนได้สูงกว่าในช่วง
วิกฤตดังกล่าว โดยประเทศไทย ก็มีความจ าเป็นและมีศักยภาพที่จะเร่งกระตุ้นการลงทุนเพ่ิมเติม โดยเริ่มจากการ
ลงทุนของภาครัฐ ภายใต้ความระมัดระวังในเรื่องวินัยการคลัง ด้วยการเร่งหาแหล่งเงินทุนและแนวทางการท างานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดทอนการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีต่อเนื่อง และไม่
เป็นภาระของประเทศมากจนเกินไป ทั้งนี้ แนวทางส าคัญท่ีรัฐบาลนี้น ามาใช้ด าเนินการเพ่ิมข้ึนก็คือ โมเดลธุรกิจแบบ
ร่วมทุน หรือ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า PPP  ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือจัดท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่รัฐ
มอบหมายให้เอกชนด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวแทน ผ่านสัญญาร่วมลงทุน โดยเอกชนอาจเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก่อสร้าง การบริหารโครงการ รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากโครงการร่วมกับรัฐด้วย ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้ 
จะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐ และหนี้สาธารณะของประเทศได้ รวมถึงช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ และยกระดับบริการด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชน 

ส าหรับโมเดล PPP นี้ ท าได้หลายรูปแบบ โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของ 
โครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ที่รัฐร่วมลงทุนที่ดินและก่อสร้างให้ ส่วนเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนตัวรถ  ระบบเดินรถ
และการเดินรถ ซึ่งเอกชนต้องรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ และต้องส่งมอบ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของโครงการ
ให้แก่ภาครัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา เป็นต้น  จึงไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลนี้ จะยกทรัพย์สินของรัฐให้เอกชนไปเลย 
ที่ผ่านมารัฐบาลนี้สามารถท าให้มีรถไฟฟ้าส าหรับพ่ีน้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทั้งหมด 10 
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สาย รวมส่วนต่อขยาย  เทียบกับก่อนเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งด าเนินการอยู่เพียง 2 สาย ทั้งนี้การให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมนั้น นอกจากจะช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ที่ส าคัญที่สุดคือ การให้เอกชนบริหาร
นั้น ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีจากการบริการของภาคเอกชน ที่ต้องค านึงถึงคุณภาพการบริการ การ
แข่งขันกัน แล้วก็ความเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้มีจ านวนผู้ใช้บริการมาก ๆ เพราะนั่นเป็นแหล่งรายได้ของเขาด้วย 
อย่างไรก็ดี เพ่ือให้โมเดล PPP เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดท า PPP ตั้งแต่
ขั้นตอนการก าหนดเงื่อนไขการร่วมทุน (TOR) ที่ต้องไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป และก าหนด
เงื่อนไขโครงการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุด รัฐบาลนี้ได้น าเรื่องข้อตกลงคุณธรรม คือการให้มีผู้
สังเกตการณ์อิสระร่วมด้วยในกระบวนพิจารณาโครงการร่วมทุน ซึ่งหมายถึง รัฐบาลนี้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความโปร่งใส หรือลดความเสี่ยงคอร์รัปชันของโครงการให้มากที่สุด นอกจากนี้ การติดตามให้ทั้งฝ่ายรัฐและเอกชน
ด าเนินการตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ไม่ให้โครงการสะดุด ก็เป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้โครงการร่วมทุนเกิดขึ้นได้ตามก าหนดเวลาที่วางไว้นะครับ 

ทั้งนี้ การลงทุนแบบ PPP ไม่เพียงจะช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้มากมายแล้ว ก็ยังเปิดโอกาส 
ให้ภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณแผ่นดิน ไปเร่งลงทุนในโครงการที่จ าเป็นและส าคัญอ่ืน ๆ   เพื่อช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐทั้งปวง  จะต้อง
ช่วยกันดูแลให้รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายให้ได้ตาม
ก าหนดเวลา โดยต้องมองภาพแผนการใช้จ่ายในระยะปานกลางถึงระยะยาว ทั้งนี้ ก็เพ่ือจะรักษาวินัยการคลังของ
ประเทศอีกด้วย 

ส าหรับกรณีงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกกระทรวง ทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายอื่น ๆ ให้ดูจาก 
ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร รายได้ของประเทศเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีปัจจุบัน แล้วการจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละกระทรวงเพ่ิมข้ึนอย่างมีสัดส่วนสัมพันธ์กันอย่างไร ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคง แต่ทุกกระทรวง
ย่อมก าหนดสัดส่วนในงบประมาณรายรับ – รายจ่าย อย่างชัดเจน  รัฐบาลทุกรัฐบาลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ทุกหน่วยงาน ทุกกิจกรรม ทั้งในส่วนของประชาชน และในส่วนของพลเรือน ต ารวจ ทหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่า
งบประมาณที่ลงไปสู่ประชาชนมากกว่าเดิมในทุกมิติ  ทั้งระบบงานในปัจจุบันและการลงทุนเพ่ือสร้างอนาคต สร้าง
รายได้ให้กับประเทศ ไม่อยากให้นักการเมือง พรรคการเมือง น ามาหาเสียง ที่คลุมเครือไม่ชัดเจน จนน ามาซึ่งการ
สร้างความเกลียดชัง โดยไม่มีหลักการ ไม่เข้าใจกฎหมาย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือ พ.ร.บ. การเงิน
การคลังของรัฐ ซึ่งรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ท าให้หนี้สาธารณะสูงขึ้น หรือกองทุนเงินส ารองของประเทศลดน้อยลงไปแต่
อย่างใดนะครับ  การใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงก็ใช้งบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรร ใช้ในการซ่อมแซม  
จัดซื้อ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือให้สามารถด ารงสภาพและศักยภาพของกองทัพของเราทุกคน 

ดังนั้น สิ่งที่เราคนไทยควรระลึกถึง คิดให้ถูกต้อง ก็คือ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพศักยภาพ 
ความสงบเรียบร้อย เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ถ้าบ้านเมืองไม่มีความมั่นคง ไม่มีเสถียรภาพ เราก็จะ
ท าอย่างอ่ืน ๆ ไม่ได้เลย และเราต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับนานาประเทศ อีกด้วย สิ่งที่หลายคนพยายามโจมตี ให้ดู
ว่าความมุ่งหมายอย่างไร คืออะไร วันนี้มีเพียงทหารและสถาบันที่เข้มแข็ง หากจะมีใครมุ่งท าลาย 2 สิ่งนี้อยู่หรือไม่ 
ช่วยกันคิดดูนะครับ 

สุดท้ายนี้ ผมขอเรียนว่าผลการจัดอันดับต่าง ๆ ของประเทศไทยในระดับโลก ในปี 2561  
เราได้รับการปรับอันดับดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
(International Logistics Performance Index) ดีขึ้น13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 32  การจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness Index: GCI 4.0) ดีขึ้น 2 อันดับ มาอยู่
ในอันดับที่ 32  และ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดีขึ้นถึง20 อันดับ มาอยู่ใน
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อันดับที่ 26 นั้น ล้วนเป็นผลโดยตรงและโดยอ้อม จากการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตามที่ผมได้กล่าว
มาในช่วงแรก 

ผมอยากให้ประชาชนคนไทยมองโลกให้กว้าง ให้เห็นประเทศอ่ืน ๆ ว่าเขามีการเมืองเศรษฐกิจ  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมีรากฐานมีเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ  มีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ผมไม่ได้ต้องการสร้างการเปรียบเทียบ แต่อยากให้รับรู้ภาพกว้างไปพร้อม ๆ กันและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราครับ เราจะได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ส าหรับช่วงท้ายนี้ ผม
อยากให้พี่น้องประชาชนได้ชมวีดิทัศน์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ (1) 4 ปีและใน
อนาคต คมนาคมไทย เพ่ือความสุขของประชาชน ที่จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยจะได้อะไร จากการเร่งรัดลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลนี้ และ (2) โครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนเส้นทางสายส าคัญในกรุงเทพมหานคร 
ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร  หลังจากที่หยุดชะงักมานานกว่า 30 ปี  โดยรัฐบาลนี้ เร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 5 ปีจากแผนเดิม 10 ปี รวมความหมายถึงในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วยนะครับ หลาย ๆ จังหวัดก็มีการร้องขอ
ขึ้นมา ก็จะได้รับการพิจารณาต่อไป เพ่ือจะท าให้พ้ืนที่โดยรอบได้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโต
ทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย 

ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนหนักแน่น ใช้วิจารณญาณในการรับ และส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และ 
ช่วยกันรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ปรับหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับอนาคต 
2.  สพฐ.ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล”  

รุ่นที่ 4 ภาคเหนือตอนบน 
          โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภายใต้แนวคิด “1 ต าบล 
1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รุ่นที่ 4 ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาธิการ 
กพฐ.) เป็นประธาน 
            เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษา
ของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้
องค์ความรู้ บุคลากร จ าแนกเป็น 3 ด้านส าคัญ คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จึงให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มองเห็นภาพอนาคตของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่เราจะพัฒนาร่วมกัน คือ เป็น
โรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
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สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี ความพร้อมทางด้านกายภาพสิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและการเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น การให้บริการ
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจะมีการประเมิน
ความก้าวหน้า ความพร้อมที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ ทั้งหมด 3 ระยะ คือ 
          ระยะที่ 1 ความพร้อมด้านจ านวนครู 
          ระยะที่ 2 ความพร้อมด้านการปฏิบัติงานครู 
          ระยะที่ 3 การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียน ตามตัวชี้วัดรายชั้นปี 

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวย้ าให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลไปข้างหน้าร่วมกัน เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงมีความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท 
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาส การยกย่อง
เชิดชู เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในระดับต าบล มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ในการ
ให้บริการทางการศึกษา ตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

          การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” รุ่นที่ 4 มี
ผู้เข้าร่วมกว่า 900 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน  ล าปาง  ล าพูน แม่ฮ่องสอน) ทั้งนี้ ในอนาคตโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จะเป็นการวางรากฐานให้กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับ
ความรู้และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การท างาน เป็นพลเมืองที่ดี และมีความพร้อมพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง
ในทุกมิติต่อไป  
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3.  เม่ือวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  เยี่ยมให้ก าลังใจกับผู้บริหารบรรจุใหม่ สร้างความเข้าใจ 
ให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ เข้าใจภารกิจครู 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ 
บรรยายพิเศษ“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าหน่วยพัฒนาที่ 9” ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จ านวนทั้งสิ้น 308 
คน โดยการพัฒนาครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ ก าหนด และสามารถพัฒนาให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้น าและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป โดยมีระยะเวลา
การอบรมพัฒนาระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  สุขภาวะเด็ก จาก สสส.  โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบ 

 www.  แนะแนวสพฐ. . com 
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
3. ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. 
4. มัคคุเทศก์น้อย  
5. พรบ.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
  แจ้งข้อราชการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  1.  การอบรมผู้บริหารใหม่  ฝากให้ผู้บริหารเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ  และน าราชาโยบาย  

ของรัชกาลที่ 10  ให้น ามาปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด และให้ถือเป็น 1 ในตัวชี้วัดประเมินผู้บริหารใหม่ด้วย 

2. ผู้บริหารโรงเรียนใหม่  รายงานตัววันที่  1  มีนาคม  2562  โดยมอบหมายให้โรงเรียน 

ดังต่อไปนี้  เป็นพ่ีเลี้ยง 

  

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียนบรรจุผู้บริหารใหม่ รายช่ือโรงเรียนพี่เลี้ยง 

1 ห้วยแหน ห้วยใหญ่ 

2 วังจาน บ้านโตก 

3 โคกยาว ซับขลุง 

4 ถ้ าแก้ว ซับขลุง 

5 โป่งตาเบ้า คลองห้วยนา 

6 ดงลึก วังศาล 

7 ไร่ฝาย อนุบาลวังโป่ง 

8 ผาทอง ท่าข้าม 

9 ตะกุดเป้า ตะกุดจั่น 

10 บ้านใหม่วังตะเคียน วังหิน 

11 ดงลาน เขาคณฑา 

12 หนองระมาน ดงขุยใต้ 

13 ทางข้าม อนุบาลวังโป่ง 

14 ธาราคีรี หนองใหญ่ 

15 บ้านกล้วย เขาชะโงก 
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  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล แต่งตั้งกรรมการประเมิน เป็น 2 ชุด และวันที่  13  มีนาคม 

 2562 นัดโรงเรียนพ่ีเลี้ยงมาประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม /หน่วย ในเวลา 

13.00 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน 

4.  การเสนอให้ผอ.เขต ลงนามในค าสั่งทุกประเภท  ให้เสนอเป็นแฟ้มเอกสารไม่อนุญาตให้เสนอ 

ในระบบ My Office 

5. ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานนมจิตลดาให้นักเรียน   

มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนเข้าร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์เยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานนมจิต

ลดาให้นักเรียน  ในวันที่  1  มีนาคม  2562  เวลา  12.00 น. การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ

พร้อมหมวก  

6.  การจัดซื้อจัดจ้างของเขต  ให้ด าเนินการดังนี้ 

1.  ผู้ประสงค์ท่ีจะซื้อให้จัดท าบันทึกเสนอถึง ผอ.สพป.พช.เขต 1  โดยไม่ต้องประมาณราคา 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้เสนอราคากลางเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 

นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  มีดังนี้ 

1.  การเสนอหนังสือราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ให้ด าเนินการตามระบบ   

โดยให้เสนอผ่านส านักงานจังหวัด 

2. ส านักงานชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า   สถานการณ์น้ าที่ใช้ท าน้ าประปาในจังหวัด 

เพชรบูรณ์  ปริมาณน้ าสามารถใช้ท าน้ าประปาไดถึงเดือนเมษายน  2562  จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกัน

ประหยัดน้ า 

3. โครงการจิตอาสา ภปร. ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติตน การแต่งกาย เช่านการใช้หมวก  

ผ้าพันคอ ห้ามใช้กับชุดเครื่องแบบ ห้ามใช้กับเสื้อผ้าสีด า รองเท้าให้ใช้ร้องเท้าหุ้มส้น กางเกงขายาว  มอบกลุ่ม

อ านวยการจัดท าหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง  และในวันที่  12  มีนาคม  2562  จะมีการ

จัดอบรมประชาชนจิตอาสา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบูรณ์ 

4. การสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์  ยังไม่มีความชัดเจนในด้านสถานที่ จะได้ค าตอบ 

ที่ชัดเจนในวันที่  29  มีนาคม  2562 

5. จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  โดยผู้สูงอายุจะมีอายุ 

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

6. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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นายสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

จากที่เราได้จัดปรชุมเรื่องการคัดแยกขยะ ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา   

มติที่ประชุม  มีข้อสรุปร่วมกัน  ดังนี้ 

1.  ลดการใช้ขยะ  เริ่มจากไม่น าหลอดน้ าเข้ามาในส านักงาน 

2. การคัดแยกขยะเปียก มอบกลุ่มอ านวยการ 

นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

1.  ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว  ส านักงานศึกษาภาค 17  ได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัล เลิศรัฐ 

2. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส มีเครื่องมี  ด้วยกัน  3  ตัว  ดังนี้ 

1.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

2. แบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

3. การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  มติที่ประชุมให้จัดเรียงตามพยัญชนะ   

และให้ได้จ านวนแต่ละช่วงเวลาเท่าๆกัน 

 นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. กิจกรรม PBN1 Show and Share 2019 (มหกรรมวิชาการ)  

ลักษณะงาน  ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการ  การแสดงผลงานตามจุดเน้นของโรงเรียน 3 รายงาน  

จุดเน้น สพป.พช.เขต 1(9ข้อ) และผลงานอ่ืนๆ ที่ประสบผลส าเร็จอย่างน้อย 3 รายงาน 

2. การน าเสนอผลงานของผู้บริหารโรงเรียน  ใช้ห้องประชุมมะขามหวาน  

ใช้เวลาทั้งหมด  12 ชั่วโมง ให้เวลาโรงเรียนละไม่เกิน 6 นาท  จัดทีมกรรมการออก 4 ทีม พร้อมมีแบบประเมินให้

กรรมการ  โดยมอบหมายให้ รองผอ.เขต (Area) เป็นประธาน โดยก าหนดให้โรงเรียนส่ง VTR ภายในวันที่  20  

มีนาคม  2562  เพ่ือจัดเตรียมในการน าเสนอ 

นางนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

1. ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมหน่วย 

การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   

  นางทัศนา  จันทร์ลา  รักษาการผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

1. ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00 น.  มีประชุมทางไกล 

ผ่านดาวเทียม  เรื่องแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มอบกลุ่มบริหารงานบุคคลศึกษารายละเอียด 

2. หากมีการปิดการใช้กระแสไฟฟ้าชั่วคราว  ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งกลุ่มส่งเสริม 
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การศึกษาทางไกลฯด้วย   

3. การใช้อุปกรณ์ในห้องประชุม  มอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดท าแนวปฏิบัติ 

ในการใช้ระบบ IT 

นางวารุณี  ผลบุญ  รักษาการผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การด าเนินการเป็นไปตามมติ ครม. 
 
 
 

 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

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

 
 
 


