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พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า   ข่าว สพฐ.   
โดยม ี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบ
แนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2561 

 
วันนี้ ผมมีตวัอย่างการน้อมน าศาสตร์พระราชาหลายเรือ่ง ไปใช้ในกิจกรรมเดียว เปรียบเหมือน
เครื่องเทศ เครือ่งปรุง ที่โขลกให้เข้ากัน กลายเป็นพรกิแกงส าหรับท าอาหารได้อร่อย นั่นก็คือการ

สร้างฝายมชีีวติ ที่เป็นการผสมผสานหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที ่9 หลายประการ อาทิ 

การมีสว่นร่วม, การระเบดิจากภายใน, การปลูกป่าในใจคน, การให้ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ ไป
จนถึงการพัฒนาทีต่้องค านึงถึงภูมิศาสตร ์ภูมิสังคม เปน็ต้น แมว้่ารัฐบาลเราจะมแีผนแมบ่ทและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทัง้ระบบ แบบบูรณาการแลว้ ทีเ่ปรียบเสมือนรากแก้วก็
ตาม แต่ถ้าไมม่ีเครอืข่ายฝายมีชีวติที่ผมก าลังจะกล่าวถงึ มาเติมเตม็ กเ็หมอืนต้นไมท้ี่ไม่มรีาก

ฝอย  การเข้าถึงแหล่งน้ า หรือระบบชลประทานของพ่ีนอ้งประชาชน กไ็ม่ทัว่ถงึ ไม่สมบูรณ์ 

“ฝายมีชีวติ” เกดิจากการตอ่ยอดภูมิปญัญาชาวบ้าน  เสริมดว้ยเทคโนโลยีท้องถิ่นแบบง่าย ๆ ที่เปน็
การสั่งสมประสบการณ ์จนเกิดเป็นองค์ความรู้ มโีครงสร้างที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หนิ 
กรวด ทราย ทีก่่อตวัเป็นขัน้บันได แล้วมีการปลูกตน้ไม ้หรือไม้ยืนต้นเสริม เพ่ือใช้รากไม้ในการค้ ายัน

ตัวฝา ให้มคีวามคงทน ดว้ยกลไกการท างานตามธรรมชาตินี ้จะท าให้ “ฝายมีชวีิต” แตกต่างจาก 

“ฝายน้ าลน้” ที่มโีครงสร้างเป็นปนูซเีมนต์ ไม่เป็นเนื้อเดยีวกันกับธรรมชาติ  นอกจากนั้น “ฝายน้ า
ล้น” ก็ใช้งบประมาณของรัฐในการกอ่สร้าง แต ่“ฝายมีชวีิต” นั้นใช้ทนุท้องถิ่น ก็คือวัตถุดบิใน
หมู่บ้านและแรงงานชาวบ้าน ท าให้สามารถสรา้ง บรหิาร ซ่อมแซม ฝายของเขาดว้ยตัวเขาเอง ด้วย
ตัวเองอย่างง่าย ๆ ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมของชุมชน ที่เรียกว่านวตักรรมของ 1.0 ที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้
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ข้อมูลน้ าของชุมชน โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน ซึง่เปน็กระบวนการสง่เสรมิความรักใคร ่สามัคค ีและ
ปรองดองกัน สร้างความเขม้แขง็ให้เกดิในระดับฐานราก ดว้ยการรว่มกนัเผชญิหนา้ แก้ไขปัญหาน้ า
แล้ง – น้ าท่วม ดว้ยชุมชนเอง โดย “ฝายมีชวีติ” เหลา่นี้ จะเป็นกลไกบรรเทาความรุนแรงน้ าหลาก
และเก็บน้ าไว้ใช้ยามแล้ง ยิง่กว่านั้น ยงัเปน็การเติมน้ าใตด้ิน หรอืชลประทานใตด้ิน ด้วยกลไกทาง
ธรรมชาติ ท าให้พื้นที่โดยรอบตวัฝายมีความชุ่มชืน้ เชน่ ในบางพื้นที ่จ.นครศรีธรรมราช สามารถปลกู
มังคดุนอกฤดูกาลได ้ช่วยใหช้าวสวนมรีายได้เพิ่มอย่างมาก นอกจากนี้ คุณประโยชน์ของฝายที่มีชวีิต
ยังมีอีกมาก อาทิ เป็นแหลง่น้ าส าหรับประปาหมู่บ้านตลอดปี, เป็นซเูปอรม์ารเ์กต็ชุมชน เนื่องจาก
เป็นแหลง่เลี้ยงสตัวน์้ า หรือปลูกพืชสมุนไพร ใหชุ้มชนได้ใช้ประโยชน์รว่มกนั และเป็นการปลูกป่าโดย
ไม่ตอ้งปลกู เพราะเมื่อคืนน้ าให้กับผนืดนิได้ ระบบนิเวศน์ก็จะกลับคนืมา อันนี้กข็อให้ไปดูพิจารณาใน
เรื่องพื้นทีข่องป่าชุมชนด้วย ในการด าเนินการเรื่องฝายเหล่านี้ 
 
ทั้งนี้ สิง่ที่ผมมองเห็นนั้น คงไม่ใช่เพียงตวัฝาย แต่ผมเห็นถึง 2 กระบวนการ เบือ้งหลงัการสร้างฝายมี
ชีวิตนี ้ ผมว่าน่าสนใจนะครบั ส าคญัมาก ส าหรบับ้านเมอืงของเราในปัจจุบนั 
1. กระบวนการสร้างฝายมชีีวิตทีเ่นน้การมีส่วนรว่ม คือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษา โดยมารว่มแรง 
ร่วมพลังแบบจิตอาสา จากนั้น ก็ก าหนดข้อตกลงเพื่อดแูลรักษาฝายรว่มกนัเรียกว่า ธรรมนูญฝายมี
ชีวิต อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของกระบวนการประชาธปิไตยแบบมีส่วนรว่ม ก็เป็นการสรา้ง
จิตส านกึของความเป็นพลเมืองอีกด้วย และ 2. กระบวนการสร้างเครอืข่ายฝายมีชวีิต จาก
แหล่งก าเนิดขององค์ความรูใ้นจังหวัดนครศรธีรรมราช ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดย
การถา่ยทอดความรู ้จากครฝูายไปสู่ลูกศิษย์ แลว้ลูกศิษย์ก็กลายเปน็ครูฝาย ต่อเปน็ทอด ๆ กนัไป 
ทั้งนี้ รัฐบาลเหน็ความส าคญัในการสร้างฝายมีชวีิตตามความเหมาะสมของแต่ละลุม่น้ า เรา
ตั้งเป้าหมายดว้ยการสร้างฝาย 5,000 แห่งใน 1 ปี และสร้าง 60,000 แหง่ในระยะ 5 ปี ทัง้ 25 
ลุ่มน้ าของประเทศ โดยเน้นการระเบดิจากภายในของแต่ละลุ่มน้ า แล้วภาครฐัจะสนับสนนุ การวิจัย 
การสรา้งครูฝาย ไปจนถึงการสร้างฝาย อย่างเปน็ระบบ เป็นต้น 
 
ผมคาดหวังวา่หากเราร่วมกนัสร้างฝายมีชีวิตใหเ้กดิขึน้ในหลายจังหวัดทัว่ประเทศ ทุกพื้นที่ ที่สามารถ
กระท าได ้พื้นที่รอบ ๆ ฝายก็จะได้รบัผลประโยชน์จากความชุ่มชืน้, พืชผลอุดมสมบูรณ,์ ชุมชนมี
พ้ืนที่พักผ่อน เด็ก ๆ ได้เลน่ ได้ฝึกว่ายน้ า, ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชที่ปลูก แล้วก็เกดิเป็น
พ้ืนที่ท่องเที่ยวอีกด้วย ก็จะเป็นพ้ืนที่เสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เกดิ “ชีวาธปิไตย” หรือประชาธิปไตยที่มีชวีติเชน่เดียวกับ “ฝายที่มชีีวติ” เพราะประชาชนจะ
เป็นผูดู้แลบ้านเมืองของพวกเขาด้วยจติวญิญาณประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมลน้นะครบั 
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ยอดบริจาคร่วมกันท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเขาเจ็ดยอด  จังหวัด

เชียงราย 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจ าปี 2561 ให้กรมการจัดหางาน 

น าไปถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดท าบุญรวม
ทั้งสิ้น 2,889,128 บาท 

วันนี้ (3 พ.ย. 2561) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการจัดหางานน าผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาล
ถ้วนไตรมาส ประจ าปี 2561 ถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็น
ประธานในพิธีน าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายศุภชัย 
เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ส าหรับ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มี
ยอดเงินท าบุญ จ านวน 2,889,128 (สองล้านแปดแสนแปดหม่ืนเก้าพนัหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 

โอกาสนี้ ยังได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ านวน 20,000 บาท และโรงเรียน 
โกวิทธ ารง จ านวน 10,000 บาท วัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ชื่อเดิม 
“วัดโพธารามมหาวิหาร” เป็นพระอารามที่มีความส าคัญในสมัยราชวงศ์มังราย เนื่องจากเป็นที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์
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และพระราชวงศ์ รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระสังฆราช นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่อน้ าพระพิพัฒน์สัตยาของเจ้า
ราชบุตรชยคงคาเมืองเชียงตุงต่อพระเมืองแก้ว ใน พ.ศ.2066 อีกด้วย โดยอาคารมหาวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ สร้างด้วยศิลาแลง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ลักษณะ
เป็นคูหาเพดานโค้ง ชั้นหลังคามียอดเจดีย์ปรากฏอยู่เป็นเจดีย์ทรงศิขร 5 องค์ มีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง มี
เจดีย์บริวารที่มุมทั้งสี่ทิศ ด้านหน้ามีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก 2 องค์ รวมทั้งสิ้น 7 องค์ 

2. น าผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน
ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยา
ประสาท) อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 3561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.)  และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
(สพท.) 225 เขต จากทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าให้กับนักเรียน 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งปรับรูปแบบจัดการเรียนการ
สอน น าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เน้นให้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง ตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน ให้สามารถน าความรู้ต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเองได้ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้เริ่มปรับหลักสูตรการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 
เนื่องจากปัญหาครูไม่เพียงพอ และความหลากหลายของผู้เรียน  ท าให้โรงเรียนได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ขึ้น หน่วยต่างๆภายใน
โรงเรียน เพ่ือตอบสนองและให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง จึงพัฒนามาเป็นแผนการเรียนศิลป์และศักยภาพด้านอาชีพ เพ่ือ
รองรับการจัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า มากกว่าการเน้นเรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็นฐานการ
เรียนรู้  10 ฐานคือ 
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ฐานที่ 1 โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า/RPG.15 F.C. Academy 
ฐานที่ 2 Digital Classroom/E-Learning Zone 
ฐานที่ 3 โรงเรียนเตรียมอาชีพ 53 อาชีพ 
ฐานที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอ าเภอเชียงแสน 
ฐานที่ 5 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 
ฐานที่ 6 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/Digital Book/One stop Service/Big Data Center 
ฐานที่ 7 ร้านเสริมสวย/ซักอบรีด/สวนผักแนวตั้ง/ส้วมสุขสันต์/ร้าน 7-รปค.15/โรงเรียนธนาคาร 
ฐานที่ 8 โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม/ค่ายมวยราชประชาฯ15ยิม/ห้องเรียนศิลปะ/ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ฐานที่ 9 ห้องเรียนอนุบาล เชิงวิจัยและพัฒนา/ห้อง STEM & Art 
ฐานที่ 10 ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยร้านกาแฟเวียงเก่า โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน(อาคาร
เรือนแถวเชิงพาณิชย์) 
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนักเรียน 1,974 คน ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก 

ด้อยโอกาสตามชายขอบพ้ืนที่สูง พ้ืนราบ และเด็กพิเศษ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เฉพาะปีการศึกษา 
2560 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 151 คน สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาต่อ
ประจ าปี การศึกษา2561 จ านวน 18 คน และได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พร้อมได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอาชีพ จ านวน 53 อาชีพ พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกห้องเรียน จัดการเรียนรู้ตามตารางสอนแบบยืดหยุ่นตามรอยศาสตร์พระราชา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สอนให้นักเรียน ปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว ให้ 
เด็กปลูกเองแล้วน ามาประกอบเป็นอาหารรับประทาน และผักบางอย่างให้เด็กน ากลับไปให้พ่อแม่ท าอาหารที่บ้าน ท าให้
เด็กๆได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนทั้งไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ ถูกสุขอนามัย ครบถ้วนทั้ง 5 หมู ่

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ ALL In One 150 เครื่อง เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของ 
รัฐบาล สร้างห้อง Digital Classroom ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาร้านเสริมสวย และห้องตัดเย็บ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพ ปรับปรุงร้านกาแฟเวียงเก่า แห่งที่ 2 เพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย 
ส่งเสริมกีฬาให้กับนักเรียน จนนักเรียนหญิง-ชาย สามารถขึ้นเป็นนักชกมวยได้รับรางวัลหลายเวที พ้ืนที่ว่างหน้าโรงเรียนเป็น
อาคารเรือนแถวเชิงพาณิชย์ชั้นเดียว 20 คูหา ตามโครงการการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของสถานศึกษา เพ่ือน ารายได้มาตั้ง
เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีศรีราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 7 คน 

ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  
ได้น้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้จัดวางอิฐบล็อกตั้งกระถางยาง
รถยนต์ ส าหรับปลูกผักสวนครัวแนวตั้ง จ านวน 400 กระถาง ปลูกต้นพันธ์เพกา 238 ต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านกาแฟ
เวียงเก่าชายทุ่งกู่เต้า ท าเสวียนรอบโคนต้นไม้ ส าหรับผลิตปุ๋ยหมัก ท าคอกเลี้ยงปศุสัตว์ และก่อสร้างอัฒจันทร์พ้ืนคอนกรีต 
ส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพ่ึงตนเองในอนาคต และฝึกทักษะงานอาชีพ ผลิตผักกับลาบ
พ้ืนเมืองล้านนา สู่ตลาดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงกระบือ หมู ห่าน เป็ดเทศ 
ไก่ด า แพะนมพันธุ์ขาวเบงกอล ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียน ปลูกผักปลอด
สารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว มี คะน้า พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ บวบ ใบกะเพรา และผักฤดูหนาว เห็ดหอม กะหล่ าปลี ผัก
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สลัด ผักกาดหอม ผักกาดเขียว กวางตุ้ง มะเขือยาว ผักบุ้งจีน ผักจิงจูฉ่าย ผักเชียงดา ให้ปลูกเองแล้วน ามาประกอบเป็น
อาหารกลางวัน และเน้นบ่มเพาะให้นักเรียนได้เรียนรู้การท าธุรกิจ ใช้นอกเวลาเรียนมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเปิด
ร้านกาแฟเวียงเก่า 3 ชายทุ่งกู่เต้า และที่โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า เป็นแหล่งสนใจของผู้บริหาร และ ผอ.
ส านักงานเขตอย่างมาก 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่น าคณะ 
ผู้บริหารสพฐ.และผู้อ านวยการส านักงานเขตการศึกษาทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เพราะ
เคยมาโรงเรียนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เห็นสภาพโรงเรียนบ้านกู่เต้า ที่ก าลังอยู่ในระยะเริ่มต้นการพัฒนาเป็นโรงเรียน
ศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบการเรียนตามรอยศาสตร์พระราชา ที่มุ่งเน้นการสร้าง
คนดี มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการแก่นักเรียนตามศักยภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 
จึงได้น าผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศมาดูงาน เพ่ือจะได้น าองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง ตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ไปขยายผลสู่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ได้บรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า แก่ 
คณะที่มา และได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าแก่นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศโดย การน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
และร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน เพ่ือสร้างคนดีแก่สังคม และประเทศชาติ. 

3. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอ าเภอ 
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
จากนโยบายนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในการเร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู โดยการสร้างใหม่ 
เนื่องจากบ้านพักครูส่วนใหญ่ทรุดโทรมหนัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงจัดงบฯสร้างบ้านพัก
เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อย 
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ล่าสุด น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อม ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลง
พ้ืนที่มอบบ้านพักครู ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ได้แก่ รร.เขาไร่ศรีราชา รร.บ้านหนองหิน รร.บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ และรร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา และจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างบ้านพักครูใหม่ส่งผลให้กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูที่พักบ้านพัก 4 
คน พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่มอบความปลอดภัยให้ รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตครู ตลอดจนด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย  เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สพฐ. จะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงดูแลคุณภาพ
ชีวิตครู โดยเฉพาะบ้านพักครู ซึ่งหลายแห่งทรุดโทรมจ าเป็นต้องปรับปรุง ขณะที่ปีนี้งบฯ61 ที่ผ่านมา ได้มีครูเกษียณอายุ
ราชการ ประมาณ 20,000 คน รวม 10 ปีจะมีครูเกษียณประมาณ 200,000 คน เมื่อมีครูเกษียณก็ต้องมีครูย้ายเข้ามา
ใหม่ ซึ่งครูเหล่านี้ก็ต้องมาอยู่ที่บ้านพักครู แต่ก็มีปัญหาที่พักไม่เพียงพอ หรือบางแห่งทรุดโทรม ที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีการซ่อม
บ ารุงมาตลอด แต่ตอนนี้ดูแล้วว่าจ าเป็นต้องสร้างใหม่ด้วย เพราะบางแห่งช ารุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมถึงจะไป
พิจารณาแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเข้าพักบ้านพักครู เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
ปลอดภัย ขณะเดียวกันจะได้แก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อยตามนโยบายของ รมว.ศธ. ต่อไป 
 

4. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
 2561 ระดับชาติ 

 
5. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS 
6. การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตาม

นโยบายของ สพฐ. ประจ าปี 2561 
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แจ้งข้อราชการ สพฐ.  
1.  การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดยคุณครูอารมณ์ เหลืองแดง  

และครอบครัว  

 
2. สพฐ. น านักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ.เกมส”์  

 
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการน า
กีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดท าหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกก าลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาส าหรับประชาชน
ทั่วไป พร้อมเปิดเผยถึงการด าเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ 

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการ 
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้ให้
ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การด าเนินชีวิตและสุขภาพของ
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ประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามได้ จาก
สภาพดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาเด็กไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น านโยบาย
ดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนงานด้าน
การน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา โดยนอกจาก
โครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ที่สพฐ.ได้
ด าเนินการมาอยู่ก่อนแล้ว จะมีการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติม นั่นคือหลักสูตรคีตะมวยไทย สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 
ถึง ม.6 ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นเรื่องทักษะการออกก าลังกาย โดยใช้ท่ามวยไทยเป็นหลัก นอกจากนี้จะมีการสอนกีฬา
ยิมนาสติก ที่เน้นการยืดหยุ่นร่างกาย และสอนว่ายน้ า ให้นักเรียนรู้จักการลอยตัวในน้ า โดย สพฐ.จะร่วมมือกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดท าหลักสูตรต่างๆ เพื่อน าไปใช้เป็นวิชาเลือก วิชาเพ่ิมเติม หรือ เป็นชมรม 
ขึน้อยู่กับการพิจารณาของโรงเรียน นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมการเล่นกีฬาส าหรับประชาชน
ทั่วไป โดยเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส ารวจสถานศึกษาทุกสังกัดใน ศธ. พบว่ามีสถานศึกษามากกว่า 3 หมื่นแห่งทั่ว
ประเทศ ที่พร้อมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้า
โรงเรียน เพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาใช้สนามกีฬาและโรงยิมฯในโรงเรียนได้ ซึ่งนอกจากสนับสนุนสถานที่แล้ว 
สพฐ. จะสนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาให้ประชาชนด้วย ขณะเดียวกันจะมีโครงการรับโค้ชจิตอาสา หรือ ผู้น า
กีฬาของชุมชน โดยเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสา สอนประชาชนในช่วงที่มาเล่น
กีฬาในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้มีบุคคลที่มีความพร้อมสมัครเข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสามากกว่า 7 หมื่นคนแล้ว 

นอกจากนั้น สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์รวมของ 
นักเรียน มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทอย่างสม่ าเสมอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ สพฐ. จัด
โครงการ “สพฐ. เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมา
สนใจการออกก าลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพ้ืนฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ 

ส าหรับการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล  
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ส าหรับกีฬา
นักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง 31 ขา และฟุตซอล) ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับ
ประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
อายุไม่เกิน 18 ปี โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค ประเภทละ 1 ทีม ระหว่าง
วันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีม 
โดยจัดแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม , 
ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ , ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร , ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบรอง
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ชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 และจัดการแข่งขัน
ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย 

3. ภาพยนตร์สั้น เรื่อง แทนคุณด้วยครามโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 

แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. 
1.  ยอดกฐิน  2,961,567.25  บาท 
2. น าผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน 

ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน  จ.
เชียงราย 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 3561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.)  และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
(สพท.) 225 เขต จากทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าให้กับนักเรียน 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งปรับรูปแบบจัดการเรียนการ
สอน น าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เน้นให้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง ตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน ให้สามารถน าความรู้ต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเองได้ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้เริ่มปรับหลักสูตรการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 
เนื่องจาก 

ปัญหาครูไม่เพียงพอ และความหลากหลายของผู้เรียน  ท าให้โรงเรียนได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ขึ้น หน่วยต่างๆภายในโรงเรียน 
เพ่ือตอบสนองและให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง จึงพัฒนามาเป็นแผนการเรียนศิลป์และศักยภาพด้านอาชีพ เพ่ือรองรับการ
จัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า มากกว่าการเน้นเรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  10 
ฐานคือ 

 
ฐานที่ 1 โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า/RPG.15 F.C. Academy 
ฐานที่ 2 Digital Classroom/E-Learning Zone 
ฐานที่ 3 โรงเรียนเตรียมอาชีพ 53 อาชีพ 
ฐานที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอ าเภอเชียงแสน 
ฐานที่ 5 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 
ฐานที่ 6 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/Digital Book/One stop Service/Big Data Center 
ฐานที่ 7 ร้านเสริมสวย/ซักอบรีด/สวนผักแนวตั้ง/ส้วมสุขสันต์/ร้าน 7-รปค.15/โรงเรียนธนาคาร 
ฐานที่ 8 โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม/ค่ายมวยราชประชาฯ15ยิม/ห้องเรียนศิลปะ/ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ฐานที่ 9 ห้องเรียนอนุบาล เชิงวิจัยและพัฒนา/ห้อง STEM & Art 
ฐานที่ 10 ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยร้านกาแฟเวียงเก่า โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน(อาคาร
เรือนแถวเชิงพาณิชย์) 
มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษารายละเอียดโรงเรียนราชประชา 

นุเคราะห์ ที่ 57  อาจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
        มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประสานกลุ่มนโยบายและแผนดูข้อมูล
โรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนรวมเพ่ือเป็นข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 
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3. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอ าเภอ 
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
จากนโยบายนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในการเร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู โดยการสร้างใหม่ 
เนื่องจากบ้านพักครูส่วนใหญ่ทรุดโทรมหนัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงจัดงบฯสร้างบ้านพัก
เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อย 
ล่าสุด น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อม ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลง
พ้ืนที่มอบบ้านพักครู ให้โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ได้แก่ รร.เขาไร่ศรีราชา รร.บ้านหนองหิน รร.บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ และรร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา และจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างบ้านพักครูใหม่ส่งผลให้กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูที่พักบ้านพัก 4 
คน พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่มอบความปลอดภัยให้ รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตครู ตลอดจนด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย  เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สพฐ. จะปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงดูแลคุณภาพ
ชีวิตครู โดยเฉพาะบ้านพักครู ซึ่งหลายแห่งทรุดโทรมจ าเป็นต้องปรับปรุง ขณะที่ปีนี้งบฯ61 ที่ผ่านมา ได้มีครูเกษียณอายุ
ราชการ ประมาณ 20,000 คน รวม 10 ปีจะมีครูเกษียณประมาณ 200,000 คน เมื่อมีครูเกษียณก็ต้องมีครูย้ายเข้ามา
ใหม่ ซึ่งครูเหล่านี้ก็ต้องมาอยู่ที่บ้านพักครู แต่ก็มีปัญหาที่พักไม่เพียงพอ หรือบางแห่งทรุดโทรม ที่ผ่านมา สพฐ.ได้มีการซ่อม
บ ารุงมาตลอด แต่ตอนนี้ดูแล้วว่าจ าเป็นต้องสร้างใหม่ด้วย เพราะบางแห่งช ารุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมถึงจะไป
พิจารณาแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการเข้าพักบ้านพักครู เพ่ืออ านวยความสะดวก และ
ปลอดภัย ขณะเดียวกนัจะได้แก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อยตามนโยบายของ รมว.ศธ. ต่อไป 

4. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
 2561 ระดับชาติ 
  ในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการ 

5. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS  ในส่วนของ สพป. 
เพชรบูรณ์ เขต 1 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

6. การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบาย 
ของ สพฐ. ประจ าปี 2561 

7.  ฝายมีชีวิต  มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส ารวจโรงเรียน และ 
น าเข้าประชุมประธานกลุ่มในวันที่  9  พฤศจิกายน  2561 

8. สพฐ. เกมส์ มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการ 
ข้อสั่งการเลขา กพฐ. ในคราวประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ (3 พฤศจิกายน 2561) 

1.  การป้องกันอันตรายจากการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดภัยนักเรียน การปัองกันอันตายที่เกิด 
จากการล่วงละเมิดทางเพศ ที่เกิดกับนักเรียน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้ห้องน้ า ให้ทุกโรงเรียนท าแผนป้องกันภัย
ทุกเรื่อง (ภัยแบบบูรณาการ เช่น ห้องน้ าในมุมอับ) มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนจัดท าแผน
ป้องกันภัยทั้ง 4 ด้าน  

2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้าสู่การเรียนการสอน มอบกลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เริ่มใช้ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
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3. การขับเคลื่อนห้องเรียนกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬา สพฐ. 
-  การส่งเสริมการออกก าลัง  ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าป้ายเชิญชวนให้ประชาชนมาออกก าลังกาย ส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม 
2. โค๊ชจิตอาสา  ผู้น ากีฬาชุมชน ให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส ารวจ และแจ้ง 

โรงเรียนถ่ายภาพกิจกรรมและน าส่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  และมอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดท าทะเบียน
คุมโค๊ชจิตอาสาของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

4. ให้ส ารวจนักเรียนที่ว่ายน้ าไม่เป็นมีทั้งหมดกี่คน พร้อมให้โรงเรียนจัดท าแผนแก้ปัญหาของ 
โรงเรียน 

5.  เน้นย้ าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Face book มติที่ประชุมให้ใช้ข้อความข่าวแผ่นเดียวที่ 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุมัติแล้วท าข่าว Face book มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าโครงการเพ่ืออบรมสร้างความ
เข้าใจในการเขียนข่าว 

6.  การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าให้กับนักเรียน ทางสพฐ. มอบให้ สพท. 
ทุกเขต ส่งแผนการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปยังสพฐ. ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2561  เช่น 

การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพ การด าเนินงานที่ต่อยอดส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
มอบคุณสุพัตรา  คงศิริกร  

7.  งานโครงการตามพระราชด าริ ให้ สพท.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น กองทุนต่างๆ  
ใครรับผิดชอบ (โรงเรียนตชด.อยู่กับโรงเรียนอนุบาลชนแดน) ให้แต่งตั้ง รองฯผู้รับผิดชอบอ าเภอชนแดน มอบกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่งตั้งนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์
ผู้ดูแล และ ผอ.โรงเรียนอนุบาลชนแดน ให้จัดท าแผนโครงการในพระราชด าริภายใน 1 เดือน 

8. การใช้ OR Coad เพ่ือลดการใช้กระดาษ ตามมาตรการ ม.44 ให้แต่ละเขตด าเนินการ 
1.  อบรมการใช้ OR Coad  ในการดาวน์โหลดเอกสาร ผนวกกับเรื่อง Coding 

 “อย่าให้ประชาชนร้องเรียนว่ายังมีการเรียกเก็บเอกสารโดยเด็ดขาด”มอบกลุ่มอ านวยการ แจ้งโรงเรียนน าเด็กอายุ
ครบ 7 ปี ท าบัตรประจ าตัวประชาชน Smart Card 

9.  การใช้ Internet  ถ้า Uninet เสีย ให้เลิกใช้ไม่ต้องซ่อม ให้ไปหาบริษัทเอกชนมาใช้แทน  
โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณ มาให้การซ่อมแซม DLTV “นโยบายคือแก้ปัญหาภายใน 3 วัน” โดยมอบ     
สพท.บริหารจัดการโดยให้โรงเรียนใช้งานได้ภายใน 3 วัน มศีูนย์ซ่อม  มอบกลุ่มส่งเสริมทางไกล DLIT ออกค าสั่ง
คณะท างานฯ 
  นายไท   พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.  หารือเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียนที่ไปดูแลโรงเรียนที่ไม่มีผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.พช.เขต 1   
ตอบ  บทบาทของสพฐ. ให้บริหารโรงเรียน 2 โรงเรียน ใหใ้ช้วัสดุสิ่งของ บุคลากรแยกกัน  

ให้บทบาทก ากับดูแลแยกประเด็นจากการเรียนรวม  โดยจะเชิญ ผอ.โรงเรียนที่ดูแล 2 โรงเรียน และรักษาการผอ.
โรงเรียนมาประชุมหาข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 
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นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
1.  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา  กลุ่มอ านวยการได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ยอดสบทบกฐินพระราชทาน สพฐ. จ านวน 22,000 บาท 
3. การจัดกิจกรรมท าบุญเดือนเกิด เมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2561  ณ วัดช้างเผือก  

ต.สามแยกวังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  เและเดือนพฤศจิกายน จะจัดในวันที่   16  พฤศจิกายน  
2561  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
  4.  ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี จ านวน  5 คน  
ได้แก่  นายอ านาจ  บุญทรง  ผอ.สพป.พช.เขต 1 นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  ศึกษานิเทศก์  นายเอกชัย  กองทรัพย์ 
นักทรัพยากรบุคคล  นางสาวชวาลา  พรหมมา  เจ้าพนักงานพัสดุ  นายชนะภัย  เพ็งสมบูรณ์  ช่างไฟฟ้า 

5.  ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC)  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

6. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี  2561  รายงานเรียบร้อยแล้ว   
รอผลการประเมิน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  นางนวลลออ  เงินเมิย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
  1. หนังสือรับ จ านวน…………270…….…….เรื่อง    

การด าเนินการ 
     ก่อนก าหนด................................  .เรื่อง 
     ทันตามก าหนด.................270.......เรื่อง 
     อยู่ระหว่างด าเนินงาน.....................เรื่อง  

       ไม่ทันตามก าหนด.......................  เรื่อง 
           ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................  

 2. งานส าคัญที่ได้ด าเนินการ 
    2.1 งานประจ า (Function)  

   2.1.1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๑  โรงเรยีน   
เป็นจ านวนเงิน  ๔๓,๑oo  บาท  
   2.1.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 
เพ่ิมเติม 

2.1.3 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

2.1.4 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
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สิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพันเดิม) กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ส าหรับโรงเรียนปกติ รายการก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑o๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็น       
โรงพลศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นจ านวนเงิน  ๘,๕๕๕,๕oo บาท    

2.1.5 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  ๒๙ โรงเรียน เป็นจ านวนเงิน   
๑,o๘๕,๒๔o บาท 

2.1.6 จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกติ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดาร  งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์จ านวน  ๖๖  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  ๕,o๕๖,๖๘o บาท 

2.1.7 จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบปีเดียวเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม ดังนี้ 
                    1)ค่าก่อสร้างอาคารเรียน   จ านวน  ๖  หลัง  เป็นเงิน  ๑๙,๘๙๖,ooo  บาท 
                    2) ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน  จ านวน  ๓  หลัง   เป็นเงิน  ๑,๑๗๙,ooo  บาท 
                    ๓) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  จ านวน  ๓  หลัง  เป็นเงิน  ๒,๖๙๖,๘oo  บาท 
                    4) ค่าก่อสร้างบ้านพักครู  จ านวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๖oo,ooo  บาท 
                   ๕) ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน  ๑  สนาม เป็นเงิน  ๑๕๙,๑oo  บาท 
                   ๖) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน  ๕๘ แห่ง  
เป็นเงิน  ๑๑,๓๕๒,ooo  บาท 

2.1.8 จัดส่งรูปแบบรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อให้ สพท.จัดส่งให้กับ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใช้ด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o 
รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) ส าหรับประมาณ
ราคาให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางของโรงเรียนใช้เป็นตัวอย่างในการจัดท าราคากลางท้องถิ่นต่อไป 

2.1.9 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ สพท. ละ ๒,ooo,ooo  บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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2.1.10 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบด าเนินงาน ส าหรับจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2562)  
จ านวน  ๓๙  อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ  ๙,ooo  บาท ระยะเวลา ๖ เดือน รวมจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินค่าจ้าง
จ านวน ๒,๑o๖,ooo บาท เงินประกันสังคม ๕ % เดือนละ ๔๕o บาทต่อคนรวมเป็นเงิน ๑o๕,๓oo  บาท    
รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒,๒๑๑,๓oo บาท 

2.1.11 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(ตามกรอบรอบที่ 4) จ านวน  27  อัตรา ระยะเวลา ๖ เดือน รวมจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทน
จ านวน 1,569,702 บาท เงินประกันสังคม ๕ % เป็นเงิน 56,691  บาท   รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1,616,393  บาท 

2.1.13 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  งบ
ด าเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –  มีนาคม ๒๕๖๒)  พร้อมเงินประกันสังคม 
๕% จ านนวน  ๔  อัตรา  เป็นจ านวนเงิน  ๒๒๖,๘oo  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 

          ๑)พนักงานพิมพ์ดีด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,ooo บาท จ านวน  ๑  อัตรา เป็นเงิน  ๕๖,๗oo  บาท 
          ๒)เวรยาม        อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,ooo  บาท  จ านวน  ๒  อัตรา เป็นเงิน ๑๑๓,๔oo  บาท 
          ๓) พนง.ท าความสะอาด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,ooo  บาท จ านวน ๑ อัตรา เป็นเงิน  

๕๖,๗oo  บาท 
2.1.14 สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ.  งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าเช่าบ้าน ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการในสังกัดท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณี ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงิน  884,640 บาท 

2.1.7 สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ งบ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน เฉพาะอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๑,๘o๑ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑๕,ooo บาท เงินประกันสังคมร้อยละ ๕ 
ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) จ านวน  ๕๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 
15,ooo  บาทงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าจ้างเป็นเงิน  ๔,๕๙o,ooo  บาท  ประกันสังคม ๕%  
เป็นเงิน  ๒๒๙,๕oo  บาท  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๔,๘๑๙,๕oo  บาท  
  2.1.8 จัดท ารายงานผลการการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บทที่ 4 สรุปผล เพ่ือ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในปีงบประมาณ  2562  
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  2.1.9 จัดท าแนวทางการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี 2562 โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 29-31  ตุลาคม  2561  ณ ภูชิดหมอก อ.เขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.1.20 จัดท าจุดเน้นสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562  และประกาศให้สถานศึกษาทราบ 
2.2 โครงการ/นโยบาย (Agenda) 

2.2.1 การส ารวจความต้องการจ าเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ส าหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน) จ านวน  12  
โรงเรียน 
          2.2.2  บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบเรียนรวม  โดยประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ครู 
ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน  จ านวน 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งแค เรียนรวมกับโรงเรียน
บ้านโตกใต้ และโรงเรียนบ้านพล า เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านสะเดียง 
          2.2.3 รว่มประชุมการจัดท าแผนจังหวัดเพชรบูรณ์  3 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 11  ตุลาคม  2561 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 25  ตุลาคม  2561 
  ครั้งที่ 3 วันที่ 29  ตุลาคม  2561 
 2.2.4 จัดท ารายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(บัญชีพื้นฐาน) รอบท่ี 2  จ านวน  146 
แห่งครบถ้วน ถูกต้อง ทันก่อนก าหนดเวลา(ภายใน  31  ต.ค. 61 
 
2.4 อ่ืน ๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย 
 - 

3.   การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโรงเรียน จ านวน 14 กลุ่ม  โดยมีงบประมาณท้ังหมด 
280,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

-  กลุ่มในเมือง  เป็นเงิน  39,000  บาท 
- กลุ่มท่าพลนางั่ว  เป็นเงิน  18,000  บาท 
- กลุ่มบ้านโคกดงมูลเหล็ก  เป็นเงิน  17,000  บาท 
- กลุ่มห้วยใหญ่  เป็นเงิน  12,000  บาท 
- กลุ่มเอราวัณตาดหมอก  เป็นเงิน  21,000  บาท 
- กลุ่มบ้านโตกนายมชอนไพร  เป็นเงิน  19,000  บาท 
- กลุ่มห้วยสะแกระวิง  เป็นเงิน  18,000  บาท 
- กลุ่มวังชมภู  เป็นเงิน  18,000  บาท 
- กลุ่มเพชรชนแดน  เป็นเงิน  22,000  บาท 
- กลุ่มลาดแค  เป็นเงิน  14,000  บาท 
- กลุ่มดงขุย  เป็นเงิน  24,000  บาท 
- กลุ่มเพชรวังโป่ง  เป็นเงิน  24,000  บาท 
- กลุ่มท้ายดงวังหิน  เป็นเงิน  16,000 บาท  
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ทั้งนี้  มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รวบรวมโครงการ  
แล้วน าเสนอกลุ่มนโยบายและแผนตามล าดับ   การติดตามมอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เป็นผู้ติดตาม และให้ด าเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน  2561 – มกราคม  2562  และให้กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กลั่นกรองให้เดินตามนโยบายของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้
เสนอโครงการ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้
เห็นชอบโครงการ  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้อนุมัติโครงการ 
 

นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. การด าเนินงานเกี่ยวกับอัตราจ้าง 

  สพฐ. ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณส าหรับการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งต่าง ๆ กลุ่มบริหารบุคคล 
จะได้แจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวมาจัดท าสัญญาจ้าง ตามด าลับต่อไป 
  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่ว่างลงในโครงการครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม และครูคลังสมอง (ครู
วิทย์ -ครูคณิต) ต้องรายงานส่งคืน สพฐ. ส าหรับโครงการอื่น ๆ ให้สรรหาทดแทนได้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกปฐมวัย ทั้งนี้ จะได้สอบถามข้อมูลบัญชีสอบ
คัดเลือก ของสพป. / สพม. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่ามีบัญชีใดบ้างเพ่ือขอใช้มาทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานบริการ ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 2 อัตรา อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างประกาศสรรหา 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งว่าง ตามมาตรา 38 ค(2)  
  ได้ประกาศรับย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา จ านวน 2 อัตรา ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา ก าหนด
รับค าร้องระหว่าง 12 – 19 พ.ย. 61  
  ต าแหน่งว่าง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ก าหนดรับสมัคร ระหว่าง 15 – 22 พ.ย. 61  
  ตามท่ีขอหารือคุณสมบัติผู้ขอโอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนิติกร นั้น สพฐ. 
ได้แจ้งผลตอบข้อหารือของ กคศ. มาแล้ว จะได้ด าเนินการต่อไป 

3. การประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ภายหลังการพิจารณาย้ายผู้บริหารโรงเรียน 
 ประจ าปีแล้ว มีอัตราว่างที่มีนักเรียน จ านวน 40 คนขึ้นไป จ านวน 17 อัตรา ต าแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 6 อัตรา ได้ประกาศรับย้ายโดยให้ส่งค าร้องขอย้ายภายใน 12 พ.ย. 61  

4. ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับปรุงให้ใหม่ 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลว. 25 ต.ค. 61 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็น
ต้นไป โดยยกเลิกหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว20 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2548 (ผู้บรรจุก่อน 1 ต.ค. 61 
ให้เตรียมความพร้อม ฯ ตามหลักเกณฑ์ ฯ เดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ) 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 43 / 2561                                                            19 
 
  นางอารีย์  ค ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1. หนังสือรับ   จ านวน  203 เรื่อง  การด าเนินการ  
   ก่อนก าหนด ......................................เรื่อง  
  ทันตามก าหนด...........203..........เรื่อง  
   อยู่ระหว่างด าเนินงาน.........................เรื่อง  
  ไม่ทันตามก าหนด................................เรื่อง  
  ปัญหา/อุปสรรค..................................เรื่อง  
2. งานส าคัญท่ีได้ด าเนินการ  

2.1 งานประจ า  (Function) 
   2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน             จ านวน     6  โรงเรียน  
  2.1.2  การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา      จ านวน    7  โรงเรียน  

2.1.2  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่ 11   ตุลาคม   2561  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยมอบนางอัจฉรา  แก้วกอง   เข้าร่วมประชุม 
                     2.1.3    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา  
2560  
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประสานกับสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และสถานศึกษา ได้รับ
รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจ าปี 2560  เข้าเฝ้าในวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  ณ  ศาลาดุสิตดา
ลัย  สวนจิตรลดา   โดยกลุ่มส่งเสริมได้ด าเนินการแจ้งนักเรียน  และสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลฯ ดังนี้  
 ประเภทนักเรียน   จ านวน  5  ราย  

1. เด็กหญิงเพชรชมพู   ชมพูเพชร   รร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ทองอยู่    รร.เมตตาวิทยา  
3. นางสาวธัชนก  นนงาม   รร.เมตตาวิทยา  
4. นางสาวกวินนาถ  แซ่เฮ้อ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  
5. นางอมร   ชนะแก้ว   วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  
6. นายธีรวุฒิ  อ่อนศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

 ประเภทสถานศึกษา    
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  57    
2. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์  

                     2.1.4  ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ  
รับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2561  เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน และประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระดับจังหวัด   สรุปจ านวน
นักเรียนและสถานศึกษาท่ีเสนอเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด ดังนี้  
 ประเภทนักเรียน  ได้แก่  

1. เด็กหญิงปาณิสรา  อภิรดีโกศล    ป.  5  รร. เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  
2. เด็กหญิงพรรณวษา  มาดี   ม. 3  รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
3. เด็กหญิงพัชรพา  เพชรน้อย  ม. 3  รร.เมตตาวิทยา  
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4. นางสาวสุจิตรา  มาดี   ม. 6  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
5. นายธนทัต  สิงห์ค า   ม. 6  รร.เมตตาวิทยา  
6. นางสาวปนิตา  สร้อยสาย  ม. 6 รร.วิทยานุกูลนารี 

ก าหนดออกประเมินในวันที่  14-16  พฤศจิกายน 2561  
 ประเภทสถานศึกษา  ได้แก่  
   1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
   2 .โรงเรียนกกจั่น   ระดับประถมศึกษา  ขนาดเล็ก   
ก าหนดออกประเมินในวันที่  8-9  พฤศจิกายน 2561  

 
      2.1.5 แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจ าปี  
2561  จ านวน 19 โรงเรียน  เป็นเงิน 1,410,960  บาท    
      2.1.6  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญชีควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560  ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือสังกัดส่วนราชการซึ่งมีที่ตั้งในส่วนภูมิภาคให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ดังกล่าว ก าหนดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ  
   3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย  
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนส่งค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมแนบค าขอมีบัตร ส่งให้เขต ภายใน  17 ตุลาคม 2561 .  
      2.1.7  การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม   ปีการศึกษา 2561 
(ภาคเรียนที่ 2/2561) 

     ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2561 ) ในระบบสารสนเทศโปรแกรม SET                              
เพ่ือประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิการและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม รับจริง ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2561 
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จึงแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการปรับปรุง เพ่ิมเติม ข้อมูล
นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
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“ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”และได้รับความยินยอม  จากผู้ปกครองโดยเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่  10 พฤศจิกายน 2561 และโรงเรียนสามารถยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 
ของโรงเรียนได้ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561  
       2.1.8  แจ้งประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ   
เขตตรวจราชการที่ 17   ดังนี้  
   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่    ได้แก่   โรงเรียนอนุบาลชนแดน  ระดับทอง  
   ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง   ได้แก่   โรงเรียนบ้านระวิง         ระดับทอง  
   ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก     ได้แก่   โรงเรียนบ้านถ้ าน าบัง      ระดับทอง  
และประกาศผลรางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ดังนี้  

1. โรงเรียนอนุบาลชนแดน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน  สถานศึกษาขนาดใหญ่  
2. โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  สถานศึกษาขนาดเล็ก  

 
2.2 งานพื้นที่เป้าหมาย  (Area  Based)   

2.2.1 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการวางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังในช่วงปิดภาค 
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่องด้านสุขภาพอนามัย  ด้านภัยธรรมชาติ ด้านการ
ท ากิจกรรมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน  และให้สถานศึกษาเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการในช่วง
ระหว่างปิดภาคเรียน  

2.2.2 การรายงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่านระบบ 
สารสนเทศและดิจิทัล ของกองทุน (School  Lunch  System)  ซึ่งทุกโรงเรียนต้องรายงานภาวะโภชนาการ
นักเรียน  ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน (20บาท/คน/วัน) และโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  และรายงานเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เรื่องโครงการส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
โครงการพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน  รายงานภายในวันที่  1  พฤศจิกายน 2561   

2.2.3 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน ส ารวจข้อมูลโรงเรียนที่น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการปลูกฝังจิตส านึกและสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กและเยาวชนให้ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ  ส่ง รายงานในระบบ ออนไลน์ 
goo.gl/282kEJp ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561  

2.2.4 แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน  ส ารวจข้อมูลการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาในเวลาเรียน และ 
การบริการพ้ืนที่ส าหรับให้ประชาชนออกก าลัง  ส่งรายงานในระบบออนไลน์ goo.gl/zp๗iML ภายในวันที่ 29 
ตุลาคม  2561  
                2.2.5  แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และให้
สรุปรายงานในภาพรวมการออกเยี่ยมบ้าน พร้อมภาพถ่าย  และสรุปข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน  
ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายในวันที่  28 ธันวาคม 2561  
 
 
 
 



 รายงานการรับฟัง รายการ “พธุเช้า ขา่ว  สพฐ.” ครั้งที่ 43 / 2561                                                            22 
 

2.3 งานอ่ืน ๆ  ถ้ามี  
2.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13  ตุลาคม  2561   ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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 2.3.2   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  ระหว่างวันที่  
29-31  ตุลาคม  2561  ณ รีสอร์ทภูชิดหมอก  อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 
 

 
 
  นางรัศมี  สุวาชาติ  รักษาการผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

1.  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2561  จะจัดท าแนวทางการก าหนดราคากลาง  
2. ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2561  จะด าเนินการขายทอดตลาด 
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นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ด าเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ด าเนินงานหรือจัด 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่างของการ
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  (ทั่วประเทศจ านวน 7 ราย) 

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้แก่ 
1.  คณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 
2. องค์กรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
3. หน่วยงานอื่นที่สนใจในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ นอกเหนือจากข้อ 2 
ประเภทผุ้มีคุณูปรการต่อการศึกษาของชาติ 
1.  บุคคล 
2. นิติบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด  
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04106/3438 ลงวันที่  29  ตุลาคม  2561 

ทั้งนี้ให้จัดส่งผลงานด้วยตนเองตามแบบที่ก าหนดไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2561   

ประกาศเกียรติคุณ 
มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในงานวันครู วันที่  16  มกราคม  2562 

 
 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
            
 
      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )             (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 

     นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ    ผอ.กลุ่มอ านวยการ                 รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

  
 

 


