ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๑๖๑๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ถ.สถลมารค อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งทีส่ งมาดวย กําหนดการประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อสรางโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียมและมีคุณภาพ
ในหลายประเด็น อาทิ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม DL TV ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู การอานออก
เขียนได ป.๑ ๑๐๐% การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนประชารัฐ เปนตน การดําเนินการนํานโยบายสู
การปฏิบัติดงั กลาว ไดรับความรวมมือจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนเปนอยางดี จนบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ คําสั่งหัวหนารักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
และ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ ง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค เพื่อสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ในภูมภิ าคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สงผลถึงคุณภาพของผูเรียน นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักในภารกิจดังกลาวทีม่ คี วามสําคัญยิง่
จึงกําหนดการประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทัว่ ประเทศ เพื่อรับทราบ
แนวทางการบริหารจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายขอรัฐบาลและกระวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการ
ความเขาใจในการดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงรับทราบขอเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมภิ าค
ที่มีผลกระทบตอขาราชการครูและบุคลากรางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได
กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปนประธาน ในหัวขอเรื่อง “นายกรัฐมนตรี
พบเพือ่ นครู” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยแบงการจัดงานเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. การประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ณ อาคารชาเลนเจอร ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี มีขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารมประชุม กลุม เปาหมายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตปริมณฑลจํานวน ๒๐,๐๐๐ คน
๒. ถายทอดสดผาน ETV และระบบTELE Conference ใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสวนภูมภิ าค รับชมทัว่ ประเทศ จังหวัดละ ๑ แหง รวม ๗๔ แหง รับผิดชอบโดยศึกษาธิการจังหวัด
กลุมเปาหมายผูบริหารการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ คน
/ ๓. รับชมที่โรงเรียน.........

-๒๓. *** รับชมที่โรงเรียน กลุมเปาหมายขาราชการครูแตละโรงเรียน และ สพท. กลุมเปาหมาย
บุคลากรทางการศึกษา ผานชองทาง ETV , ดาวเทียมระบบ KU-BAND ๑๘๐ และ ๓๗๑ HD DTV,DTV ชอง ๒๕๒
และ ๖๔, PSI ชอง ๑๑๐ รุน OK ๒TV, GMMZ ชอง ๓๓๒ HD, ผานเว็บไซด www/rtvthai.tv, รวมกลุม เปาหมาย
ทั้งสิ้น จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ขอใหผบู ริหารสถานศึกษาแจง
ขาราชการในสังกัดเขารวมรับฟงประชุม ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามเวลาและสถานที่ทกี่ าํ หนดโดยพรอม
เพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายโกวิท เพลินจิตต))
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานพัฒนาบุคลากร
โทร ๐๘๖ – ๔๖๘๑๙๓๖
โทรสาร ๐๔๕ – ๘๗๐๐๓๖
ผูประสานงาน จิดาภา ชุมพล โทร. ๐๙๑-๖๒๙๕๖๔๙

กําหนดการประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”
วันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารชาเลนเจอร ๑ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๑๑ – ๑๖.๐๐ น.
............................................................
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๑๕ น.
เวลา ๑๓.๔๕ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๔.๑๕ น.

เวลา ๑๕.๓๐ น.

เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ครู พรอมกัน ณ บริเวณ Royal Jubilee
โถงลางชั้น ๑ รับอาหารวาง ณ จุดประชาสัมพันธในอาคารชาเลนเจอร ๑ (ชั้น ๒)
- ครูเดินผานเครื่องตรวจสอบความปลอดภัย
และเขาหองประชุมในอาคารชาเลนเจอร ๑ (ชั้น๒)
- ครูเตรียมความพรอมในหองประชุม
-นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงบริเวณงาน อาคารชาลเลนเจอร ๑ (ชั้น๒)
-นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบดวย
Ω โรงเรียนประชารัฐ
Ω ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
Ω บานภาษาอังกฤษ
Ω ซอมแซมบานพักครู
Ω การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
- นายกรัฐมนตรี พรอมคณะ เขาสูห องประชุม
- พิธีการกลาวตอนรับนายกรัฐมนตรี
- นําเสนอวีดีทัศน เรื่อง การปฏิรปู การศึกษา
- พิธีกร เรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีรับฟงคํากลาวรายงาน
- รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ กลาวรายงาน
- นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู และตอบขอซักถามจากครูทอี่ ยูใ นหองประชุม
และจากสวนภูมิภาคทีร่ ับชมการถายทอดสด ผาน ETV ๗๔ แหงทัว่ ประเทศ
- นายกรัฐมนตรี จบจากการพบเพื่อครูและเดินทางกลับ
- รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ และตอบขอซักถามจากครู
ที่อยูใ นหองประชุมและจากสวนภูมิภาคทีร่ ับชมการถายทอดสด ผาน ETV ๗๔ แหง
ทั่วประเทศ
ปดการประชุม
-------------------------------------------

