สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
แบบติดตำมฯ กำรประชุมผู้บริหำร สพฐ.และ สพท.ผ่ำน Video Conference ในรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ครั้งที่ 18/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภำคม 2562
---------------------------------รับชม VTR “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” ดังนี้
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมวิหำร /สพป.ชัยนำท
2. กำรทำเครื่องประดับนำงรำ โรงเรียนบ้ำนโคกหัวช้ำง /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3. กิจกรรมห้องตัดผม โรงเรียนวัดระเบำะไผ่ /สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
4. กำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะในสถำนศึกษำ โรงเรียนพญำไท /สพป.กรุงเทพมหำนคร
5. ไข่นอกคอกของเด็กนอกกรอบ โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล จังหวัดกำฬสินธุ์ /
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
6. ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูวิธิวัติ รักษำภักดี โรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
ตอน ครูแทนของนักเรียน /สพม.33
รับชม “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ” ดังนี้
1. เรือ่ ง ศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ 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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบและนำไป
ประยุกต์ใช้ ซึง่ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจำกรำยกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน
๒๕๖2 ว่ำโครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่ตำมพระรำชดำริ จังหวัดชุมพร (แก้มลิงหนองใหญ่) เป็นโครงกำรตำม
พระรำชดำริ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 พระรำชทำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร
ซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชำวชุมพรในช่วงฤดูมรสุม สืบเนื่องจำกอุทกภัยพำยุไต้ฝุ่นซีต้ำ ในเดือน
สิงหำคม 2540 ที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับจังหวัดชุมพรเป็นอย่ำงมำก ในเดือนพฤศจิกำยนปีเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยำ
ประกำศเตือนกำรก่อตัวพำยุลินดำ ทำให้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงห่วงใยในควำมเดือดร้อนของชำวชุมพร
ทรงมีพระรำชดำริให้ขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อระบำยน้ำจำกแม่น้ำท่ำตะเภำออกสู่ทะเล และสร้ำงประตูระบำยน้ำ
3 แห่ง เพื่อควบคุมปริมำณน้ำ โดยได้พระรำชทำนเงินจำกมูลนิธิชัยพัฒนำ และมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มำให้ดำเนินกำรจนแล้วเสร็จในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2540 ก่อนพำยุลินดำเข้ำเพียง 1 วัน ทำให้
ประชำชนรอดพ้นจำกอุทกภัยน้ำท่วมเมืองชุมพรซ้ำสอง นอกจำกนี้ได้มีพระรำชดำริพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่ อำเภอ
เมืองชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม มีสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติให้เป็นแก้มลิงธรรมชำติ เพื่อเก็บกักน้ำก่อนระบำยลงสู่
ทะเล และเป็นแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรในฤดูแล้ง จังหวัดชุมพรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนำพื้นที่หนอง
ใหญ่ตำมพระรำชดำริ และน้อมนำแนวพระรำชดำริแก้มลิงในกำรบริหำรจัดกำรน้ำมำใช้จนประสบผลสำเร็จ สำมำรถ
ป้องกันและบรรเทำอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ทำให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรมำกว่ำ 20 ปี ปัจจุบันนอกจำกเป็นแหล่ง

-2ศึกษำดูงำนที่สำคัญแล้ว ยังเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ด้วยพระเมตตำพระบำรมีของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น ชำวชุมพรจึงร่วมกันจัดงำนวันสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ในหลวงของเรำ ในเดือนกันยำยนของทุกปี
1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
- ไม่มี
2. เรือ่ ง เลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู (โดยนำยบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขำธิกำร กพฐ.)
2.1.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
2.1.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อสั่งกำร ช่วงเลขำธิกำร กพฐ. พบเพื่อนครู ดังนี้
1) เลขำธิกำร กพฐ. กล่ำวถึงกำรนำโครงกำรตำมพระรำชดำริไปสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรศึกษำ
ว่ำ โครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่ตำมพระรำชดำริ จังหวัดชุมพร (แก้มลิงหนองใหญ่) ทำให้ได้รู้ว่ำมีแหล่งเรียนรู้ที่
นักเรียนและประชำชนควรรับรู้รับทรำบและนำไปใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำไปเรียนรู้ โครงกำรพัฒนำพื้นที่หนองใหญ่
ตำมพระรำชดำริ จังหวัดชุมพร หรือแก้มลิงหนองใหญ่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชทำนทรัพย์ส่วน
พระองค์เพื่อสร้ำงให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน ชำวชุมพรจึงรอดพ้นจำกอุทกภัยมำจนถึงทุกวันนี้ ที่มำของชื่อโครงกำรคือ
แนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงโปรดให้สร้ำงเส้นทำงเดินน้ำ เพื่อพักน้ำไว้ในแก้มลิงไม่ให้
เกิดน้ำท่วมใหญ่ หลังจำกนั้นชำวชุมพรร่วมแรงร่วมใจกันสำนต่อพระรำชดำริฯ พื้นที่ในโครงกำรแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนของป่ำธรรมชำติ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของหมู่นกต่ำงๆ หลำกหลำยพันธุ์ ส่วนของกำรทำเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่
ประกอบอำชีพจริง ซึง่ มักมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษำ มำรับฟังกำรบรรยำยงำนอยู่เสมอ และสุดท้ำยคือ ส่วนของ
เกำะเลข 9 คือ อำคำรของหน่วยอนุรักษ์และจัดกำรต้นน้ำพะโต๊ะ มีกำรจัดโฮมสเตย์ที่พัก นอกจำกแปลงนำทดลอง
ที่พร้อมในกำรให้ควำมรู้กับบุคคลทั่วไป ยังมีแปลงสมุนไพรพืชผักต่ำงๆ นำข้ำว กำรทำไบโอดีเซล มีกำรสอนเลี้ยงกบ
หมู ไก่ ปลำ ให้ชำวบ้ำนได้มีเทคนิคในกำรทำมำหำกินเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้เก็บเกี่ยวเกร็ดควำมรู้ต่ำงๆ กลับ
บ้ำน และอีกจุดหนึ่งที่น่ำสนใจคือ สะพำนไม้เคี่ยมสู่อ่ำงเก็บน้ำ สร้ำงเป็นทำงเดินยำวข้ำมน้ำไปทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่
งดงำม ร่มเย็น ที่ได้มำเยี่ยมเยียนสถำนที่ดังกล่ำว
2) วันที่ 29 เมษำยน 2562 เป็นประธำนกำรประชุมกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำโรงเรียน
ต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร สำหรับผู้อำนวยกำร
โรงเรียนอนุบำลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบำลประจำเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 264 คน ระหว่ำงวันที่ 2930 เมษำยน 2562 โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำนเพื่อให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฯ สำมำรถเป็นที่ปรึกษำ ให้คำแนะนำ
ขับเคลื่อน และสนับสนุนครูผู้สอนในโรงเรียนในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคปได้ ฝำกผอ.เขต, ผอ.ร.ร.
ช่วยสนับสนุนแนวคิดกำรดำเนินงำน ให้คุณครูได้นำแนวคิดไฮสโคปไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย หำก
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นั้นๆ โดย สพฐ. จะสนับสนุนงบประมำณให้พัฒนำครูในเขตพื้นที่หรือจังหวัดของท่ำนต่อไป
3) วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ร่วมงำนมหกรรมวิชำกำรและวิชำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ “4 ปี
กำรศึกษำพัฒนำชำยแดนภำคใต้” ณ วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี เริ่มงำนตั้งแต่วันที่ 30เมษำยน 1 พฤษภำคม 2562 โดยวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ได้รับเกียรติจำกพลเอกประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำนเปิดงำนดังกล่ำว ในงำนมีกำรแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 23 กิจกรรม (54 กิจกรรมย่อย)
กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะพื้นฐำน จำนวน 5 กิจกรรม (9 กิจกรรมย่อย) มีกำรจัดบูธนิทรรศกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ “4 ปีกำรศึกษำ พัฒนำชำยแดนใต้” จำนวน 5 หน่วยงำน จำก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สังกัด สพฐ. สช. กศน. สอศ. และ สกอ. กำรมอบโล่ประกำศ
เกียรติคุณนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2 วิชำ และได้คะแนนเฉลี่ยสูง ลำดับที่ 4-18 (จำนวน 15 คน), โล่ประกำศเกียรติคุณแก่หน่วยงำนที่เข้ำร่วมจัด
นิทรรศกำร จำนวน 36 หน่วยงำน, โล่รำงวัลชนะเลิศ นักเรียนที่เข้ำแข่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะทำงวิชำชีพ
และทักษะพืน้ ฐำน จำนวน 63 คน, เกียรติบัตรสถำนศึกษำที่มีนักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(O-Net) หรือผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-Net) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน
200 แห่ง, เกียรติบัตรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/สำนักกำรศึกษำเอกชนจังหวัดที่มีนักเรียนมีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-Net) หรือผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-Net) ได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน จำนวน 22 แห่ง , เกียรติบัตรนักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (O-Net) ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน จำนวน 120 คน เป็นต้น ผู้สนใจสำมำรถเข้ำร่วมชมงำนมหกรรมวิชำกำรและวิชำชีพจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ “4 ปีกำรศึกษำพัฒนำชำยแดนภำคใต้” ณ วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี
2.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.ได้
ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3. ข้อรำชกำรจำก สพฐ . (โดยนำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษำกำรที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน สพฐ.)
3.1 เรื่อง กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ กรณีศึกษำประเทศญี่ปุ่น
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 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำนำงกรแก้ว ถนอมกลำง รองผู้อำนวยกำรศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พิธีกรในรำยกำร
ร่วมด้วย ดร.สำยพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองผู้อำนวยกำรศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และ
นำยเกรียงศักดิ์ คำภิรำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 กล่ำวถึง กำรส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ กรณีศึกษำประเทศญี่ปุ่น ควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำมีควำมสำคัญมำกสำหรับเด็กๆ
จึงต้องสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับเด็กๆ เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงดี สพฐ. มีแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อให้
โรงเรียนใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยของโรงเรียน ซึง่ ได้ลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับ

-4ญี่ปุ่น ในเรื่องกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในโรงเรียน กำรลงนำมควำมร่วมมือกับญี่ปุ่นมี 4 ข้อ 1) กำรส่งเสริมวิชำกำร
2) พัฒนำบุคลำกร 3) สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) กำรสนับสนุนที่ญี่ปุ่นจะช่วยเรื่องควำมปลอดภัยใน 4 ปี ซึ่ง
นำยเกรียงศักดิ์ คำภิรำ กล่ำวถึงกำรศึกษำดูงำนเรื่องควำมปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่น กำรนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
โรงเรียนต้องมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของนักเรียน เป้ำหมำยกำร
พัฒนำโรงเรียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติรำยปี แผนควำมปลอดภัย ปรับสถำนกำรณ์ตำมบริบทของโรงเรียน เตรียม
เผชิญเหตุฉุกเฉิน บูรณำกำรกำรทำงำนสู่กำรปฏิบัติจริง กำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ฝึกกิจกรรม
เตรียมควำมพร้อมเหตุที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น
3.1.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.2 เรื่อง โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
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 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
ว่ำดร.จักรพงษ์ วงค์อ้ำย ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป สนก. กล่ำวถึงภำพรวมนโยบำยโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ เป็นโครงกำรที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง สพฐ. และ
สำนักงำน ปปช. ในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในส่วนของ
กำรดำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณ 2562 มีกำรดำเนินกำร 4 ประเด็น คือ 1) กำรขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริต
ศึกษำ 2) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 3) กิจกรรมเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต และ 4) กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ (ITA Online) จำกกำรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติกำรกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของแผนแม่บทบูรณำกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 5 ภูมิภำคทั่วประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 6 – 28 กุมภำพันธ์ 2562 สนก.ได้เชิญผู้รบั ผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต และผู้รับผิดชอบ
กำรประเมิน ITA ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทีม ICT และสำนักงำน ปปช.จังหวัด ร่วมประชุม เพื่อให้กำรดำเนินกำร
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำย 2 ครั้ง คือ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และกิจกรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต โดยได้จัดทำเอกสำรประกอบกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโครงกำรโรงเรียนสุจริต
สำนักต้ำนทุจริต สำนักงำน ปปช. มีนโยบำยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดตำมโครงกำร
กำกับ ติดตำมยุทธศำสตร์ชำติ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทจริต” ในกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนคณะติดตำมประกอบด้วยผู้แทนจำกสำนักต้ำนทุจริตศึกษำ สำนักงำน ปปช. ผู้แทนจำก สำนักงำน
ปปช.ประจำจังหวัด และผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตในส่วนกลำง ร่วมสังเกตกำรณ์ รำยละเอียดจะแจ้งให้
ทรำบต่อไป ส่วนกำรประเมิน ITA Online ของเขตพื้นที่กำรศึกษำในปีนี้จะใช้ระบบ ITA Online ระบบเดิมของ

-5สพฐ. และมีกำรปรับปรุงคู่มือใหม่ ปรับปรุงขั้นตอน กลุ่มเป้ำหมำย แต่ไม่กระทบกรอบระยะเวลำดำเนินงำนใน
ภำพรวมโดยจะออกแบบระบบให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรนำเข้ำข้อมูล ในวันที่ 2 พฤษภำคม
2562 ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 12.00 น. สพฐ.จะชี้แจงรำยละเอียดประเด็นกำรประเมิน ITA Online 2019
ผ่ำนกำรประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องติดตำมรับชม
3.2.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี
3.3 เรื่อง สรุปกิจกรรมโครงกำรสำมัคคีสัมพันธ์สำนฝันห้องเรียนกีฬำ ครั้งที่ 4
3.3.1 เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องกับ สพท. ซึ่งรับทรำบและดำเนินกำรก่อนหน้ำนี้หรือกำลังดำเนินกำร
เรื่องนี้ของ สพท. และหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ไม่มี
3.3.2 กำรนำผลกำรประชุมครั้งนี้ไปปฏิบัติหรือร่วมมือปฏิบัติ รวมทั้งกำรสื่อสำร เผยแพร่ สร้ำง
ควำมเข้ำใจกำหนดกำร มำตรกำรกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ หรือที่กำหนดรำยงำนเป็นระยะๆ
สพป.ตรัง เขต 1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ
และรับชม VTR กำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล “สำมัคคีสัมพันธ์ สำนฝันห้องเรียนกีฬำ” จัดงำน
ครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 1 – 5 เมษำยน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำรนำหลักปรัชญำสู่เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต โดยโครงกำรห้องเรียนกีฬำ
ได้ขยำยไปทั่วภูมิภำค มีเป้ำหมำยให้นักเรียนเข้ำรับกำรศึกษำ ใช้วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรฝึกซ้อมอย่ำงเป็น
ระบบ มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนควบคู่ไปกับวิชำกำร
3.3.3 ปัญหำ อุปสรรคหรือควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนและ แนวทำงมำตรกำรที่ สพท.
ได้ดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
-ไม่มี

จำนวนผู้รับฟังหรือเข้ำประชุม ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. มีบุคลำกร สพปตรังเขต 1 .รับฟังกำรประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย 1.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
3 คน
1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
7 คน
1.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
4 คน
1.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
2 คน
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 16 คน
2. มีบุคลำกร สพปตรัง เขต 1 รับฟังกำรประชุม ณ ห้องหรือที่โต๊ะทำงำน
ประกอบด้วย 2.1 ผอ.สพท./รองฯ
รวม
- คน
2.2 ผอ.กลุ่ม(รวม รก.) ต่ำง ๆ รวม
3 คน

-62.3 ศึกษำนิเทศก์
รวม
6 คน
2.4 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มต่ำงๆ
รวม
15 คน
2.5 อื่นๆ (ระบุ)
รวม
- คน
รวมทั้งหมด 24
คน
ผู้สรุปรำยงำน นำงเพ็ญศรี ลำยอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
ผู้รับรอง
(นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

