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        รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าว  สพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่36  / 2562 

11  กันยายน  2562  2562   เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง (แทน)ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
7. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11. นางอรุณศรี  ศรีเมือง รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางทศันา  จันทร์ลา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ 
13. นายวุฒพัินธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกร 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายไท  พานนนท์         รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร        รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายภานุพงศ์  พละสาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ 
 4.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
 5.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
 5.  นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ 
 6.  นางสุพัตรา  คงศิริกร  ศึกษานิเทศก์ 
 7.  นางสุภาพร  มั่งมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
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 ศูนยพั์ฒนาโครงการหลวง  ตอน วัดจันทร์ 

2. เรื่องเด่น ประเด็นส าคัญ 
1.  เมื่อวันที่  3 -5  กันยายน  2562  ที่ผ่านมา  สพฐ.จัดประชุมผอ.เขตท่ัวประเทศ  

สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง 
2. ครม.มีมติเมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2561  ให้จัดตั้ง คณะกรรมการ คปร. เพ่ือพิจารากรอบ 

อัตราก าลังภาครัฐ และให้ สพท.รายงานต าแหน่งว่างของข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 
2562 ในแบบที่ สพฐ.ก าหนด และส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่  12  กันยายน  2562 

3. ได้ก าหนดปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนทุน เข้ารับเป็นข้าราชการครู ประกาศรับสมัครในวันที่ 
13  กันยายน  2562  สอบในวันที่ 23  กันยายน  2562  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และให้บรรจุในวันที่ 
1  ตุลาคม  2562(โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) 

4. การจัดท าบันทึกข้อมูลข่าวสารของสพฐ. ขอให้เขตท่ียังไม่สั่งจองด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่  13  กันยายน  2562 

5. การสนับสนุนการยกระดับการศึกษา การอ่านออกเขียนได้ของภาษาไทยการรณรงค ์
การคัดลายมือ 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  การพัฒนาคคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : การรณรงคก์ารคัดลายมือของ  

สพป.สิงห์บุรี  ตอนที่ 1 
2. งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  

ปีที่ 4 
3. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับสักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 แจ้งข้อราชการของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
1.  การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ 

ในวันที่  17  กันยายน  2562    เป็นการติดตามในรอบระยะที่  4 เดือน 
 (มิถุนายน – กันยายน 2562) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

ภาคเช้า  เข้าติดตาม โครงการนิเทศ ติดตามระยะที่ 4 เดือน จ านวน  10  โครงการ 
ภาคบ่าย  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยสะแก โดยให้โรงเรียนเตรียมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2. โรงเรียนประชารัฐ 
3. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
4. โครงการอาหารกลางวัน 
5. โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
6. โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
7. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เตรียมเอกสาร ตามแบบนิเทศ ติดตาม ระยะ 4 เดือน  และ 
ให้ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ก่อนเที่ยงของวันที่ 16  กันยายน  2562  และมอบให้ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ด าเนินการตรวจติดตามงาน 
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2.  การติดตามเชิงประจักษ์  ในวันที่  13  กันยายน  2562     
ในวันที่  9  กันยายน  2562  คณะกรรมการฯได้ด าเนินการตรวจแฟ้ม และให้น าแฟ้มกลับไปแก้ไข 

และให้ส่งกลับในวันที่  11  กันยายน  2562 ก่อนเที่ยง ในวันที่ 12  กันยายน  2562  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ
เดินไปตามแฟ้มเอกสารอ้างอิงเพ่ือน าไปวางจัดหมวดหมู่ให้คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ได้ตรวจสอบ และ    
ในวันที่ 13  กันยายน  2562  นัดหมายเข้าห้องประชุมในเวลา  08.00 น. การแต่งกายด้วยผ้าไทย  

3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ทุกกลุ่มต้องท า  1.  วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดท า CSA  ให้ท ากลุ่มละ 2 เรื่อง 

       2. แบบ ปค. 5   
       3. แบบติดตามปค. 5 (น ามาจากแบบ ปค.5 ของปี 2561) 
4.  งบเหลือจ่าย   
 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งว่า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน 
ประจ าปี 2562  ซ่ึงสามารถน ามาขอโอนเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงาน ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
หนังสือสพฐ. ได้ก าหนดนั้น  โดยทั้งนี้ได้มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

-  พิจารณาเงินเหลือจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามความจ าเป็นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

มติที่ประชุม   
 ได้พิจารณาให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ปี 2562 เป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1.  ค่าสาธารณูปโภคของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. จัดซ้ือวัสดุส านักงานตามความจ าเป็น 
3. จัดซ้ือครุภัณฑ ์ตู้ใส่เอกสารของกลุ่มกฎหมายและคดี 

   
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 
  

      ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                        

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

 


