สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
แบบติดตามและประเมินผลการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท.
ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีการขับเคลื่อนในเรื่องของศาสตร์
พระราชาในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติและน้อมนาเอาหลักปรัชญาในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นหลัก
คิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชการที่ 9 ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทย ให้นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดารงชีวิต เพื่อให้ดารงอยู่บนทางสายกลาง และยังสามารถที่จะ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาใน
สถานศึกษา โดยน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด เป็นศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยได้นามาเป็นหลักคิด เพื่อให้การดาเนินชีวิตอยู่
อย่างพอเพียงและดาเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับแนวการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชการในโรงเรียน และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน และนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านกิจกรรมการ
อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้ดาเนินการในการขับเคลื่อนศาสตร์
พระราชา โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
1. แจ้งโรงเรียนให้ทราบถึงนโยบายในการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเป้าหมาย แนวการดาเนินการที่โรงเรียนต้องดาเนินการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 พัฒนาครูผู้สอนในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.2 จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนในโรงเรียน
2.3 โรงเรียนจัดทาโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ประเมินสถานศึกษา เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
2.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงาน นิทรรศการของโรงเรียนต่าง ๆ
- การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ สพป.พะเยา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขับเคลื่อนโดย
1. แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นิเทศ ติดตาม โดยมีแบบนิเทศให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ
3. จัดประชุม สัมมนา จัดค่ายนักเรียน จัดทาโครงงานนักเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี โดยมีรางวัลเป็นโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร
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4. ประเมินสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือของกระทรวงศึกษาธิการ
5. โรงเรียนมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี
1.3 ปัญหา อุปสรรค (ไม่มี)
2. การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช (สพฐ. โดย สอ.)
2.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มอานวยการ
ตามมติ ครม.
- กาหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว
- ขยายการไว้ทุกข์ของข้าราชและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560
- ขยายเวลาลดธงชาติครึ่งเสา ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560
- ข้าราชและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560
- เก็บผ้าระบาย ป้ายขาวดาถวายการอาลัย ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2560
- สถานบันเทิง งดกิจกรรมบันเทิง ในเดือนตุลาคม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
2.2 การนาผลการประชุมไปปฏิบัติฯ
- แจ้งเวียนบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และแจ้ง
หนังสือราชการให้โรงเรียนในสังกัด ทราบแนวทางการปฏิบัติ
- จัดทาโครงการจัดทาดอกไม้จันทน์ ให้กับบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
- เชิญชวนการสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ
- แจ้งเวียนบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และแจ้งโรงเรียน
ในสังกัด เชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- ประชาสัมพันธ์วีดิโอขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ทางสื่อออนไลน์
2.3 ปัญหา อุปสรรค (ไม่มี)
3. เรื่อง 16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยว (สพฐ. โดย สพร.)
3.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล – นิติกร
3.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
- แจ้งเวียนบุคลากร สพป. และแจ้งหนังสือราชการให้โรงเรียนในสังกัด ทราบแนวปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
- กาชับผู้บริหารโรงเรียน ให้ติดตามการปฏิบัติตนของครู และรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทราบ หากมีการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบาย
- ประชาสัมพันธ์ 16 ฐานความผิดที่ไม่ให้ข้าราชการยุ่งเกี่ยวทางสื่อออนไลน์
3.3 ปัญหา อุปสรรค (ไม่มี)
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4. การประชุมปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เน้นการนัดหมายให้พร้อม
การประชุม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์) และการจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีนี้ สพฐ. จะปรับวิธีการจัดสรรให้เป็นงบแลกเป้า
4.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มนโยบายและแผน
4.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
- สานนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชุมรับทราบนโยบาย จุดเน้น ยุทธศาสตร์ และดาเนินการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4.3 ปัญหา อุปสรรค (ไม่มี)
5. นาเสนอโครงการห้องเรียนกีฬา
5.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ไม่มีโรงเรียนใน
โครงการ)
5.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบการดาเนินงาน
และวัตถุประสงค์การดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาของ สพฐ. และห้องเรียนกีฬาของจังหวัดใกล้เคียง
5.3 ปัญหา อุปสรรค (ไม่มี)
6. กาหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับภาค 13 – 15 ธันวาคม 2560 ภาคเหนือ ณ จังหวัดกาแพงเพชร
ระดับชาติ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี และสถานศึกษาในเขต กทม.และปริมณฑล
6.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
- จัดทาโครงการศิลปหัตถกรรม
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับ เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
จังหวัด
- ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป
6.3 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
7. ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
7.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน
- แจ้งหนังสือราชการให้โรงเรียนในสังกัดทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงาน
และตามระยะเวลาที่กาหนด
- ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา
- ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
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- จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อ
อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน
7.3 ปัญหา อุปสรรค
- ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง
- โรงเรียนเอกชน (สามัญ) มีความพร้อมด้านบุคลากร สื่อ อุปกรณ์ มีรถบริการรับ – ส่งนักเรียน
ทาให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัว นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
8. งานกฐินผ้าพระราชทาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560
8.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มอานวยการ
8.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมโดยส่งเงินไปร่วมทาบุญในครั้งนี้กับ สพฐ.
8.3 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
9. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกและน้าท่วม
9.1 เรื่องเดิม กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องหลัก คือ กลุ่มอานวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน
9.2 การนาผลกการประชุมไปปฏิบัติฯ
- แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด และโรงเรียน เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่มอันเกิดจากฝนตก และเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
- แจ้งกาชับบุคากร สพป.พะเยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เรื่องการอยู่เวรยามและการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากฝนตกและน้าท่วม
- แจ้งโรงเรียนให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัย
- หากได้รับผลกระทบ ให้รายงานมายัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยด่วน เพื่อขอรับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น และสรุปรายงาน สพฐ.
- โรงเรียนทีป่ ระสบภัย หากมีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมอาคารที่เกิด
ความเสียหาย ได้แจ้งแนวปฏิบัติให้โรงเรียนในการจัดทาประมาณราคาความเสียหายที่ได้รับมายังกลุ่ม
นโยบายและแผนเพื่อเสนอขอรับงบประมาณไปยัง สพฐ.
9.3 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
การรายงานอื่น ๆ
1. การรับชมการประชุมครั้งนี้ มีความชัดเจนทางด้านเทคนิค (ภาพ เสียง สัญญาณ เป็นต้น)
อย่างไร รวมทั้งข้อเสนอแนะ
- เมื่อมีการเข้ารับชมพร้อมกันหลายเขต ภาพบางเขตจะหายไปจากหน้าจอ Conference
และบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
2. กาหนดวันเวลาในการประชุมครั้งนี้ มีความเหมาะสมอย่างไร มีข้อเสนอแนะอย่างไร เป็นต้น
- ในการจัดประชุม หากมีไฟล์ หรือ PowerPoint ขอให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
3. เรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนและหรือประสงค์ให้ สพฐ. นามาประชุมในคราวต่อ ๆ ไป
- ไม่มี
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จานวนผู้รับฟังหรือเข้าประชุม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. มีบุคลากร สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องที่จัดไว้หรือห้องคอนเฟอร์เรนซ์
ประกอบด้วย
1.1 ผอ.สพท./รองฯ รวม

2

คน

1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่าง ๆ รวม
1.3 ศึกษานิเทศก์ รวม

3

5

1.5 อื่นๆ (ระบุ) พนักงานราชการ
14

คน

คน

1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ รวม

รวมทั้งหมด

3

คน
รวม

1

3

คน

คน

2. มีบุคลากร สพท.รับฟังการประชุม ณ ห้องหรือทีโ่ ต๊ะทางาน
ประกอบด้วย

1.1 ผอ.สพท./รองฯ รวม

-

คน

1.2 ผอ.กลุ่ม (รวม รก.) ต่าง ๆ รวม
1.3 ศึกษานิเทศก์ รวม

-

คน

1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ รวม

20

1.5 อื่นๆ (ระบุ) ……

-

รวมทั้งหมด

23

รวม
คน

คน
คน

คน

