สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนอนุบำลจรูญลองรัตนคำร /สพป.แพร่ เขต 2
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย DLIT /สพม. 19
3. กำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนบำงพำรำ /สพป.ปัตตำนี เขต 1
4. บริจำคโลหิตเพื่อเป็นสำธำรณประโยชน์ เนื่องในโอกำสวันครู 16 มกรำคม /สพม. 32
5. กิจกรรมนักเรียนกล้ำแสดงออกของ ด.ช.จิรวัฒน์ แจ้งใจ (น้องบอส) โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง /
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูสมไชย กระต่ำยทอง โรงเรียนวัดเขำวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตอนเทคโนฯสร้ำงโอกำส /
สพป.รำชบุรี เขต 1
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. รับชม VTR ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท.ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้ของ
สพท.และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสังกัดทรำบและนำหลักศำสตร์พระรำชำ
ไปประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึง่ นำยกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้กล่ำวไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 ดังนี้
1) โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้ (SEC) ซึ่งเป็นกำรพัฒนำภูมิภำค ที่เกิดจำกกำรวิเครำะห์
ควำมพร้อม และควำมเชื่อมโยงในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำ และกระจำยควำมเจริญไปสู่พื้นที่ต่ำง ๆ ของ
ประเทศเช่นเดียวกับ EEC และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 แห่งทั่วประเทศ
2) โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ แบบครบวงจร
ด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมบนพื้นฐำนของพืชผลทำงกำรเกษตรที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย แต่ที่ผ่ำนมำไม่สำมำรถ
แปรรูป หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกนัก ขำยออกไปในลักษณะวัตถุดิบ ไม่ใช่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่ำสูง นโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบำลนี้จึงผลักดันให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและส่งออกนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวันข้ำงหน้ำให้ได้
โดยเร็ว
สำหรับปัญหำฝุ่นละออง เกินมำตรฐำน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะ
เด็ก นักเรียน ผู้สูงอำยุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคภูมิแพ้ รัฐบำลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อปัญหำ นับตั้งแต่วัน
แรก ๆ จนถึงวันนี้ มำตรกำรที่ใช้จำเป็นต้องเริม่ จำกเบำไปหำหนัก เนื่องจำกไม่ต้องกำรใช้มำตรกำรที่ส่งผลกระทบกับ
กำรใช้ชีวิตปกติของประชำชน จนสร้ำงควำมตื่นตระหนก สังคมเริ่มตระหนัก และเรียนรู้ปัญหำร่วมกัน ซึง่ รัฐบำล

-2จะมีมำตรกำรต่ำง ๆ ที่มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำที่ต้นตอ และจะบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ใช่หวังเพียงรักษำ
ภำพลักษณ์แต่ต้องกำรแก้ปัญหำอย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องขอควำมร่วมมือ ร่วมใจกันจำกทุกภำคส่วน ในกำรแก้ปัญหำนี้
ร่วมกันให้ได้อย่ำงยั่งยืน
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำรเรื่องนี้
ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำงควำมเข้ำใจ
กำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป. ตรัง เขต 1 แจ้งบุคลำกรในสังกัดทรำบ ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร
กพฐ. พบเพื่อนครู โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ. ดังนี้
2.2.1) กำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงกำรนำหลักศำสตร์พระรำชำไปสู่กำรปฏิบัติ ประเด็นที่ท่ำน
นำยกรัฐมนตรีกล่ำวถึงที่สำคัญ ได้แก่เรื่องของควำมเป็นชำติไทยย้ำให้ทุกคนรู้จักรำกเหง้ำของตัวเอง กำรเรียนรู้
บริบทในปัจจุบันและอดีต มีโครงกำรที่จะต้องปรับหลักสูตรสถำนศึกษำ เช่น โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้
(SEC) ผู้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจภำคใต้ต้องดูว่ำขับเคลื่อนเรื่องไหน อย่ำงไร ต้องนำมำปรับกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน บทเรียนเพื่อเตรียมเด็กนักเรียนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำรผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
ต้องให้กำรเรียนรู้กับเด็ก ผู้อำนวยกำรโรงเรียนต้องมีภำวะผู้นำทำงวิชำกำร ต้องกล้ำเดินออกจำกกรอบเดิม เพรำะ
หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่นไว้สูงมำก นั่นคือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เรียกว่ำรำยวิชำพื้นฐำนซึ่งสอนเหมือนกันทั่วประเทศ
ในรำยวิชำสำมัญ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับมัธยมศึกษำตอนปลำยกำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เรียกว่ำรำยวิชำ
เพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ ฝึกควำมรู้วิชำชีพ ฝึกควำมรู้เฉพำะสำหรับเด็ก ผู้บริหำร
โรงเรียนต้องกล้ำเป็นผู้นำทำงวิชำกำรให้เกิดขึ้น
2.2.2) วันที่ 30 มกรำคม 2562 ลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำย
เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง
นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ. แจ้งว่ำได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วย
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง บทบำทหน้ำที่และ
อำนำจของรัฐสภำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และวุฒิสภำ สู่เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำ ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กับสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (สว.) โดยได้เล็งเห็นควำมสำคัญของเยำวชนในสถำนศึกษำ
ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศชำติในอนำคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบำท
หน้ำที่และอำนำจของรัฐสภำ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และวุฒิสภำ ให้แก่เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำภำยในกรอบของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย โดยควำมร่วมมือนี้มีระยะเวลำ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป

-32.2.3) วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย
ช่วงเช้ำ นำยแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร
กพฐ. ได้เดินทำงไปที่โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร ตำบลแม่ยำว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำยเขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
เยี่ยมกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 และ 3 โดยได้
ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับเด็ก ๆ ในโครงงำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสับปะรด
ช่วงบ่ำยได้เดินทำงมำยังโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เพื่อรับฟัง
รำยงำนสรุปและผลกำรดำเนินงำนศูนย์ขยำยผลโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับประถมศึกษำ
ได้เยี่ยมชมโครงงำนของนักเรียน พร้อมกล่ำวชื่นชมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่ได้รับรำงวัลในโครงงำนต่ำง ๆ อีกทั้ง
ยังกล่ำวชื่นชมกำรดำเนินงำนของโรงเรียน เรื่องผลของกำรสอบ PISA ซึ่งนักเรียนสำมำรถทำคะแนนสอบออกมำได้
ในเกณฑ์ที่ดโี ดยมีผลเฉลี่ยอยู่ที่ 550 คะแนน และเชื่อมั่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน โดยเมื่อมีผลงำน
ออกมำดี ก็ตอ้ งเป็นผู้ให้กลับคืน พร้อมมอบหมำยให้โรงเรียนเป็นศูนย์นำในกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง Cloud Computing ต่อไป
2.2.4) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธำนเปิดงำน “EDUdigital 2019” ขับเคลื่อน
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ จังหวัดระยอง ซึง่ สพฐ. ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
กำรเผยแพร่และให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ สอดรับกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล เพื่อ
พัฒนำประสิทธิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับรู้องค์ควำมรู้ เทคนิคและวิธีกำร ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับควำมร่วมมือจำกวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมำกประสบกำรณ์ จำกภำครัฐ
และภำคเอกชน เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรตรงตำมแนวทำงจัดกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ ตอบสนองควำมต้องกำรในทุกพื้นที่ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบหัวข้อ
หลักสูตรสอดรับกับนโยบำยรัฐบำล ที่ต้องกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้ ให้ประชำชนได้ตระหนักถึงข้อมูลและข่ำวสำร ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัล อำทิ นวัตกรรม เทคโนโลยี AI, ห้องเรียน 4.0 เป็นต้น ทั้งนีก้ ำรดำเนินงำนครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่
เป้ำหมำย คือจังหวัดระยอง ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรม และ EEC ขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเติมเต็มควำมเจริญก้ำวหน้ำให้กับพื้นที่ดังกล่ำวสู่ระดับสำกลต่อไป
2.2.5) วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562 นำเสนอโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร English for All ณ ทำเนียบ
รัฐบำล โดยก่อนกำรประชุม นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้นำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนและนักเรียนในโครงกำรเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) จำก 4 ภูมิภำค พบปะ พูดคุย
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) ซึ่งได้รับกำรชื่นชมจำก
นำยกรัฐมนตรี โครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2562 จะขยำยอีก 20 โรงเรียนในแต่ละภูมิภำค ซึ่งสอดคล้องกับโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพของรัฐบำล เพื่อพัฒนำให้เป็นโรงเรียนคุณภำพในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ต่อไป

-42.2.6) วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 พิธีเปิดกำรประชุมผู้อำนวยกำรโรงเรียนโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดนครนำยก
เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวย้ำให้ผู้บริหำรได้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบลไปข้ำงหน้ำร่วมกัน เนื่องจำกโรงเรียนเป็นองค์กรทำงกำรศึกษำที่สำคัญที่สุดในกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน แนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนจึงมีควำมสำคัญสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ให้มีควำมเข้มแข็งและมีควำมพร้อม ในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำตำมนโยบำย
1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพ ตลอดจนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับควำมต้องกำร
และทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ อันจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรวำงรำกฐำนของประเทศไทยให้มีควำม
มั่นคงที่จะก้ำวไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป
2.2.7) ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรปักหมุดแสดงพิกัดกำรให้บริกำรในระบบของสำนักงำน
พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
สพฐ.ได้รับแจ้งข้อมูลจำกสำนักพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (สพร.) ซึ่งรวบรวม
รำยชื่อของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรปักหมุดหรือ
ปักหมุดไม่ถูกต้อง มีสำนักงำนเขตพื้นที่อีกจำนวน 50-60 เขต โรงเรียนจำนวน 2,000 โรงเรียน จึงให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียนที่มีรำยชื่อดำเนินกำรปักหมุด/ปรับปรุงกำรปักหมุดให้ถูกต้อง ซึ่งสพฐ.จะส่งรำยชื่อไป
ทำง Obec line 2018 ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับรู้ว่ำเป็นโรงเรียนในสังกัดหรือไม่ เพื่อ
ติดตำมช่วยเหลือโรงเรียนให้รำยงำนให้ครบทุกโรงต่อไป
2.2.8) กำรปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
1. ให้ข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงในสังกัดของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำร
ส่วนภูมิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ ให้ควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรดำเนินกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อได้รับกำรร้องขอจำกคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง ผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
2. ให้ข้ำรำชกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งใน
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่นวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง
3. นับแต่มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป
จนถึงวันเลือกตั้ง กำรแต่งตั้ง (โยกย้ำย) ข้ำรำชกำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งใน
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่นให้พิจำรณำเท่ำที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง
4. ให้ข้ำรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนของ
รัฐ ให้กำรสนับสนุนสถำนที่เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร รวมทั้งอำนวยควำม
สะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ให้หน่วยงำนทุกฝ่ำยตำมข้อ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถำนที่ ปิดประกำศ และที่ติดแผ่น
ป้ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งให้เพียงพอและเท่ำเทียมกัน
6. ให้มีกำรสนธิกำลังระหว่ำงทหำร ตำรวจ พลเรือน และอำสำสมัครด้ำนควำมปลอดภัย
เพื่อให้กำรคุ้มครองประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเจ้ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้งได้รับควำมปลอดภัย โดยเฉพำะในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

-52.2.9) มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรรับนักเรียน
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ
รำชกำรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกำรกระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร เพื่อเป็น
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
สังกัด สพฐ. ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำล
1.1 ควรพิจำรณำดำเนินกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยปรับปรุงระบบกำรจัดสรรเงินอุดหนุนรำยหัวให้สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและให้คำนึงถึงควำม
จำเป็นตำมสภำพพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ ซึ่งจะทำให้แต่ละสถำนศึกษำมี
ทรัพยำกรที่เพียงพอ สำมำรถนำไปสู่กำรเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ
1.2 ควรพิจำรณำกำหนดให้แต่ละสถำนศึกษำดำเนินกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร เพื่อ
เสนอขออนุมัติงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละสถำนศึกษำ
1.3 ควรพิจำรณำกำหนดมำตรกำรลดหย่อนหรือยกเว้นภำษี เพื่อสนับสนุนกำรระดม
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและเพื่อสร้ำงกำรจูงใจให้มีกำรระดมทรัพยำกรในรูปของเงินบริจำค โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริจำคเงิน
เพื่อกำรศึกษำให้กับโรงเรียนที่มิใช่โรงเรียนที่มีกำรแข่งขันสูงหรือโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนหรือด้อยโอกำสห่ำงไกล
ควำมเจริญ หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร หรือโรงเรียนที่ขำดแคลนทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ ได้รับสิทธิทำงด้ำนภำษี
มำกกว่ำปกติที่กำหนด ณ ปัจจุบัน
1.4 ควรพิจำรณำเร่งรัดกำรดำเนินกำรและสนับสนุนด้ำนงบประมำณ ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ข้อเสนอแนะต่อ สพฐ.
1. พิจำรณำยกเลิกหลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ
เนื่องจำกเป็นช่องทำงสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำกำรทุจริตในกำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกำสใน
กำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
2. เห็นควรให้กำหนดวิธีกำรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรคำนวณสัดส่วนกำรรับนักเรียนในเขต
พื้นที่บริกำรนักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
3. เห็นควรให้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรของ
โรงเรียนให้มีควำมชัดเจนและมีควำมเข้มงวด
4. เห็นควรให้กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
5. เห็นควรกำหนดให้ทุกสถำนศึกษำต้องดำเนินกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย และรำยละเอียดกำร
เก็บเงินบำรุงกำรศึกษำไว้ในประกำศกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อของแต่ละสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทรำบไว้โดยชัดเจน
6. ควรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
ให้มีควำมชัดเจน
7. เห็นควรให้มีกำรประกำศห้ำมมิให้สถำนศึกษำดำเนินกำรเอื้อประโยชน์โดยให้สิทธิ
พิเศษหรือโควตำแก่สมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำ หรือสมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับด้ำนกำรศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ

-62.2.10) กำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันฝุ่นละอองกับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัย
สพฐ. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดปิดเรียน 2 วัน เลี่ยงปัญหำฝุ่นละออง ต้องร่วมกันรณรงค์
ในเรื่องของสำเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ ขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ สำรวจจำนวนรถที่ใช้มำ
โรงเรียน ประเภทน้ำมัน โรงเรียนต้องมีกำรตรวจสอบค่ำฝุ่นในทุก 3-4 ระยะในทุกๆ วัน
2.2.11) เด็กวัยเรียนไม่ได้เข้ำเรียน
กระทรวงศึกษำธิกำร (ส่วนหน้ำ) แก้ปัญหำประชำกรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมกันแก้ปัญหำประชำกรวัยเรียนที่
ไม่ได้อยู่ในระบบกำรศึกษำ โดยดำเนินกำรจัดหำที่เรียนให้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ สถำบันอำชีวศึกษำ ร่วมกันให้ควำม
ช่วยเหลือให้นักเรียนได้เข้ำรับกำรศึกษำ
2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.
3.1 เรื่อง กำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันฝุ่นละออง
3.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบว่ำนำยสมศักดิ์ ศิริวนำรังสรรค์
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ กรมอนำมัย ให้ควำมรู้กำรป้องกันฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่เกินไมครอน
หรือ PM2.5 คือฝุ่นละอองขนำดเล็ก มีขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนำด 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ
เส้นผม สำเหตุของกำรเกิดฝุ่นละอองขนำดเล็ก เกิดจำก
1. สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สภำพอุตุนิยมวิทยำ เช่น
- อำกำศเย็นและแห้ง ควำมกดอำกำศสูง
- สภำพอำกำศนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่แพร่กระจำย ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่บน
อำกำศได้นำน
2. สิ่งที่ควบคุมได้ ได้แก่ กิจกรรมของมนุษย์
- กำรเผำในที่โล่ง เช่น เผำเศษวัสดุกำรเกษตร เผำขยะ
- กำรจรำจร
- กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงอุตสำหกรรม
- กำรสูบบุหรี่ / ใช้เตำปิ้งย่ำงที่ทำให้เกิดควัน

-7ผลกระทบต่อสุขภำพจำก PM2.5 เช่น
1. ระคำยเคืองจมูก แสบจมูก ไอ มีเสมหะ
2. มีควำมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองหัวใจขำดเลือด
3. หำกได้รับสะสมนำน ๆ มีควำมเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด
4. ทำรกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่ำปกติ
กลุ่มเสี่ยงได้แก่
เด็กอยู่ในกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง ยิ่งอำยุน้อย ควำมเสี่ยงยิ่งมำกขึ้น เนื่องจำกปอด/ระบบ
ภูมิคุ้มกันของเด็ก อยู่ในระยะที่กำลังพัฒนำและเด็กใช้เวลำอยู่นอกบ้ำนนำน เด็กยังมีอัตรำที่จะเป็นโรคหอบหืดและ
โรคระบบทำงเดินหำยใจที่รุนแรงมำกกว่ำ และกำเริบได้ง่ำยเมื่อระดับมลพิษทำงอำกำศสูงขึ้น กลุ่มต่อมำคือ หญิงมี
ครรภ์ ผู้สูงอำยุ ผู้มีโรคประจำตัว
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ฝุ่น PM2.5 ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
คำแนะนำในกำรปฏิบัติตน เทียบสีกับ แอพพลิเคชั่น Air4Thai
คำแนะนำกำรดูแลเด็กในโรงเรียน
1. คุณครูติดตำมสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 ในแอพพลิเคชั้น Air4Thai และ
ประเมินระดับควำมเสี่ยง
2. คุณครูควรแจ้งสถำนกำรณ์ ให้ควำมรู้ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เสียงตำมสำยเพื่อให้นักเรียน
รับรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
3. หำก PM2.5 อยู่ใน ระดับสีส้ม และ สีแดง ให้หลีกเลี่ยงกำรทำกิจกรรมนอกอำคำร เช่น กำร
เข้ำแถวหน้ำเสำธง กำรออกกำลังกำยกลำงแจ้ง เป็นต้น
4. กรณีต้องออกนอกอำคำรเป็นเวลำนำน ควรให้นักเรียนสวมหน้ำกำกป้องกัน PM2.5
5. ขอควำมร่วมมือรถรับส่งนักเรียนจอดนอกโรงเรียน และดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของ สพฐ
3.2.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.2.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งประชำสัมพันธ์บุคลำกรในสังกัดทรำบข่ำวสำรกำรดำเนินงำนของ สพฐ. ดังนี้
1) เชิญชวนนักเรียนสังกัด สพฐ. เข้ำร่วมประกวดกำรแข่งขัน OBEC Action 2019 ชิงทุนกำรศึกษำ
กว่ำ 360,000 บำท คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1) เป็นนักเรียนสังกัด สพฐ.
1.2) กำลังศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6

-81.3) ส่งนักเรียนแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 1 – 3 คน โดยมีครูที่ปรึกษำ 1 คน เปิดโอกำสให้
โรงเรียนสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันได้มำกกว่ำ 1 ทีม
หัวข้อที่แข่งขันคือ App for Thailand 4.0 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภำพันธ์
2562 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเผยแพร่และพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน สพฐ.
2) ขณะนี้มีพระรำชกฤษฎีกำกำรเลือกตั้งเกิดขึ้น ทำให้ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตนเป็นกลำง
กกต. ร่วมมือกับ สพฐ. และกระทรวงศึกษำธิกำร จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้ำงภำคควำมรู้ ภำคปฏิบัติ ให้กับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 รำยกำร คือ
2.1) กำรประชุม 4 ภูมิภำค จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจะเชิญ
ผอ.สพท. เข้ำร่วมประชุม รับรู้รับทรำบแนวทำงกำรเลือกตั้ง ส.ส. โดยจะแจ้งรำยละเอียดให้รับทรำบในโอกำสต่อไป
2.2) สพฐ.จัดประชุมให้ควำมรู้กับผู้รับผิดชอบกำรเลือกตั้งของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดย
ให้แต่ละเขตส่งผู้รับผิดชอบกำรเลือกตั้ง เขต 1 คน ประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

