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     รายงานการรับฟังรายการ  “ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่21 / 2561 

6  มิถุนายน  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1.  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 2.  นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 4. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    
 5. นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง   ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(แทน) 
 6. นางนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
 7. นายทองเจือ  โพธิ์จันทร์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(แทน) 
 8. นางพนิตสิรี แพ่งสภา    ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
 9. นางไมตรี  ส าราญรื่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 10. นายมนตรี  ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 11. นางสุพัตรา คงศิริกร   ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายอ านาจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ  
2. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์ 
 2.  นางทัศนา  จันทร์ลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไป 
 4. นายภานุพงศ์ พละสาร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
  
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ
ข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า   ข่าว สพฐ.   โดยมี     
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบ
แนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 1  มิถุนายน 2561 

 
 

 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

ช่วงนี้ มีวันส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 
ของทุกปี เนื่องจากชาวโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่า "ทรัพยากรมนุษย์" เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด จึงมีความ
พยายามร่วมกันรณรงค์ให้ท าในสิ่งที่ดีต่อร่างกายคือการดื่มนม และละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย คือการงดสูบบุหรี่ 
ซึ่งตรงกับหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่า "ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้บริสุทธิ์" ที่เราสามารถน าไป
ประยุกต์ ปฏิบัติได้ไม่ยากนักในชีวิตประจ าวันก็จะท าให้ตนเองและสังคมมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งนี้ทุก ๆ ศาสนา
ต่างก็มีค าสอนของพระศาสดาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 

ส าหรับ "การสูบบุหรี่" นั้น อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการน าสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย ไม่เพียงแต่จะท าลายสุขภาพของ
ตนเองแล้ว อาจจะท าร้ายผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย อาจเป็นบันไดขั้นแรกที่จะน า "นักสูบหน้าใหม่" ไปสู่ยาเสพติด
รูปแบบอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งเราคงต้องหยุดเสียตั้งแต่ "ก้าวแรก" ของการหลงทางไปกับสารเสพติดทั้งหลาย 

ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงได้ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมีเจตนาที่ต้องการจะ
ปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ คุ้มครองผู้คนรอบข้างให้ปลอดภัย ไม่ให้เป็น "ผู้รับควันบุหรี่มือสอง" และลด
จ านวนผู้สูบลง อาทิ การห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก การจ ากัดพ้ืนที่สูบ การจ ากัดช่องทางการเข้าถึง และการปรับขึ้นราคา
บุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบังคับใช้กฎหมายได้ดี มีประสิทธิภาพในภาพรวมแล้ว ก็ย่อมช่วยลดภาระทางงบประมาณใน
การรักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง 12 ชนิด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเบาหวาน ได้อีกด้วย ส าหรับใครที่สนใจ
อยากจะเลิกบุหรี่ ขอแนะน าให้โทรไปปรึกษา รับค าแนะน า ได้ที่ "สายด่วน 1600" ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ 
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ส่วนเรื่อง "การดื่มนม" นั้น คงตรงกันข้าม เพราะนมยิ่งดื่ม ยิ่งดี เป็นการน าสิ่งที่ดีสู่ร่างกาย สู่ชีวิต ผมแนะน าให้ทุก
คนดื่มนม เหมือนที่เชิญชวนให้ท าความดีอยู่เสมอ ๆ สถิติที่น่าตกใจคือ คนไทยดื่มน้ าอัดลม เป็นอันดับ 1 ของ
อาเซียน มากกว่า 41 ลิตร ต่อคนต่อปี ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 5 ของโลก มากกว่า 52 ลิตรต่อคนต่อปี แต่กลับ
ดื่มนม อยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก เพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ
โลก 113 ลิตรต่อคนต่อปี 

ดังนั้น รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะเพ่ิมการดื่มนมของคนไทย จาก 18 เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ให้ได้ภายในปี 2569 
นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข พาณิชย์) ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรโคนม เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง และผลักดันการส่งออกนมไทย สู่ตลาดเอเชีย อย่างกว้างขวาง
ในวันข้างหน้า ส าหรับเด็กทารกก็ควรดื่ม "นมแม่" ดีที่สุด เด็กเล็ก เด็กโต หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ในปัจจุบันต่างก็มีนม
ที่หลากหลายให้เลือก ตามความต้องการของร่างกาย หรือเหมาะสมกับแต่ละคน แต่ละวัย เช่น ผู้สูงวัยก็อาจจะหา
นมเสริมแคลเซียม ดูแลโครงสร้างกระดูกและฟัน ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ส่วนใครที่แพ้นมวัว ก็อาจจะหานม
แพะ นมถั่วเหลือง หรือน้ านมข้าว ซึ่งอร่อย ทานง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้นมอ่ืน ๆ 

การสนับสนุนสินค้าจากข้าวนี้ ก็จะมีส่วนช่วยรัฐบาลในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และขยายผลในเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการส่งออกไปขายต่างประเทศ อย่างครบวงจร ซึ่งก็จะช่วยให้พ่ีน้อง
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ที่เมล็ด
พันธุ์ราคาไม่แพง และเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาลต่ า เหมาะส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคไต ให้เป็นข้าวทางเลือก ส าหรับประชาชนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ซึ่งข้าวพันธุ์ กข 43 นี้ ได้ผ่าน
การวิจัยรับรองคุณสมบัติ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะแพทย ศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 

สัปดาห์หน้าวันที่ 5 มิถุนายน เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ก็มีเรื่องท่ีน่ายินดี ส าหรับ "กระดูกสันหลังของชาติ" 
คือ ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 17,800 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ราคา 8,200 บาทต่อตัน ซึ่ง
นับว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

นอกจากนี้ผมอยากเชิญชวนพ่ีน้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้สัมผัสวิถี "ชาวนาไทย ยุค 4.0" ตามนโยบายรัฐบาล 
อาทิ นโยบายตลาดน าการผลิต โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพ่ือสุขภาพและความงาม รวมทั้งนวัตกรรมจาก "งานวิจัย" ผสานกับ "ภูมิปัญญา" ได้ที่
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ ชาวนาอาจมีปัญหาเพราะมีหนี้สิน ทั้งในระบบ นอกระบบค้าง
เก่าอยู่จ านวนมาก ท าให้ได้ประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะถูกหักไปใช้หนี้ รวมทั้งต้องซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่มีราคา
สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตก็เป็นส่วนส าคัญ วันนี้ก าลังให้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอยู่ 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 

เบื้องหลังความส าเร็จที่ส่งเสริมให้ราคาข้าวดีขึ้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของรัฐบาลนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ ผมอยากจะน ามาเล่าให้ฟังให้ครบทุกมุมมอง เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่า "การ
ปฏิรูปประเทศได้เกิดข้ึนแล้วในทุกๆ ด้าน" ปัญหาบางอย่างของประเทศได้รับการแก้ไขในทันที อันนี้ถือว่าปฏิรูปด้วย 
อะไรที่ท าไม่ได้หรือที่ท าได้ไม่ดี ต้องท าให้ดีกว่าเดิม การปฏิรูปเหมือนกัน ส าหรับเรื่อง "น้ า" นี้ ขอให้รับฟังเป็นล าดับ 
ก็จะรู้ว่าน้ าท่วม-น้ าแล้ง ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน อาจจะสรุปถึงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ก่อนที่จะลงในรายละเอียด
ต่อไป 

อาทิ ปี 2561 นี้ นับเป็นปีแรกที่ไม่มีพ้ืนที่ใดของประเทศ ต้องประกาศเขตให้การช่วยเหลือภัยแล้ง โดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าที่บูรณาการ เชื่อมโยงกันเป็นระบบน าไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุด โดยวัดได้จากการด าเนินงานใน
ภาพรวม ที่เร็วขึ้นกว่าในอดีต 4 เท่า และประหยัดงบประมาณลงได้กว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ 
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หากจะถามว่าอะไรที่เรียกว่า "บูรณาการ" ก็คงต้องเริ่มจากการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
รวมทั้งน้ าส าหรับผลักดันน้ าเค็ม เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และยังมีการท างานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ และส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(กปร.) ซึ่งมีองค์ความรู้ตาม "ศาสตร์พระราชา" เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับน้ าเป็นไปอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ เรายังมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ GISDA เข้ามาร่วม
ในการให้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ที่ช่วยให้การติดตามสถานการณ์น้ า มีความชัดเจน เที่ยงตรงขึ้น โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ Big data นะครับ ของทุกหน่วยงาน ให้เป็นภาพเดียวกัน จะช่วยให้การติดสินใจต่าง ๆ 
ท าได้ครบทุกมิติ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ที่กล่าวมานั้น ได้ท างานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่ย่อว่า (กนช.) โดยปัจจุบันได้ตั้ง ส านักงานนี้ที่เรียกว่า สทนช. ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ให้มีการด าเนินการอย่างมีเอกภาพ ด้วยการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ าไว้ด้วยกัน หลายสิบหน่วยงาน
ด้วยกัน เพื่อท าให้เกิดการบูรณาการทั้งหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ 

สิ่งส าคัญคือ การด าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ มีการจัดท าแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี พ.ศ. 
2560 ถึง 2579 ที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย นอกจากจะมีการน้อมน าศาสตร์พระราชามา
ประยุกต์ใช้แล้ว เรายังได้ค านึงถึงปฏิญญาสากล จากการประชุมน้ าโลก ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ อาทิ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การร่วมมือกันของรัฐบาลทั่วโลก การร่วมมือข้ามพรมแดน โดยยึดตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการแก้ปัญหาน้ า และสุขาภิบาล อีกทั้ง การเชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน 4 ปีที่ผ่าน
มารัฐบาลโดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จะจัดให้มีการสร้างการรับรู้ และเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า
ของประเทศ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ก็ขอให้ติดตามในรายละเอียดต่อไป 

ผมจะขอน ามากล่าวโดยสรุป ดังนี้ 

1. การจัดการน้ าอุปโภค บริโภค เราสามารถสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ 97% จาก 7,490 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ 
ที่ยังมีไม่ครบ ประปาโรงเรียนด าเนินการแล้วเสร็จ เกือบ 2,000 แห่ง และเจาะบ่อบาดาลได้ เกือบ 2,000 แห่ง 
เช่นกัน ก็คงต้องท าต่อไป ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การสร้างความมั่นคงเรื่องน้ าให้ภาคการผลิต เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ า ทั้งในและ
นอกเขตชลประทาน การขุดสระน้ าในไร่นา การเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร และ น้ าบาดาลช่วยภัยแล้ง เป็นต้น มี
ประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 3 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ ประมาณ 2 ล้านไร่ 

3. การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย ได้แก่ การขุดลอกล าคลอง ล าน้ าสาขา แม่น้ าสายหลัก เกือบ 300 กิโลเมตร เพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วม 63 ชุมชน ก็ยังคงมีอีกในที่อ่ืน ๆ ก็ท าต่อไป 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ า ที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายหน้าดิน โดยด าเนินการแล้ว 3 แสนกว่า
ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการคุณภาพน้ าและที่จะสร้างความยั่งยืนคือ การเร่งรัดออกกฎหมายทรัพยากรน้ า ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เราต้องศึกษาผลกระทบใน
คราวเดียวกันด้วย 

ส าหรับแผนงานบริหารจัดการน้ าเชิงพื้นที่ ปี 2561 นี้ มีแผนงานที่ผ่านการพิจารณาให้ด าเนินการเพ่ิมเติมอีก 216 
โครงการ งบประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท เพื่อให้ได้น้ า 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชน์ ราว 9 
แสนไร่ และในปี 2562 มีอีกกว่า 3 พันโครงการ ที่ก าลังพิจารณาจัดล าดับความเร่งด่วนและ ให้เกิดการใช้
งบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด ตรงความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้จะต้องมีการลงทุน
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สร้างระบบต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตกลงใจเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ระบบงานแผนที่ 
ระบบงานแบบจ าลอง ระบบงานคลังข้อมูลน้ า ระบบงานสถานีตรวจวัดเป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถพยากรณ์และ 
ติดตามสภาพลมฟ้าอากาศ ที่จะช่วยให้สั่งการในเรื่องการเก็บกักน้ า การพร่องน้ า การใช้พ้ืนที่แก้มลิง เรียกรวม ๆ ว่า
เป็นการบริหารจัดการที่บูรณาการกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยกตัวอย่างการน าข้อมูลที่บูรณาการกัน ของทุกหน่วยงาน มาจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า ในฤดูฝนช่วยให้เรา
สามารถวางแผนเพาะปลูกข้าว ในช่วงฤดูฝนปีนี้ จ านวน 60 ล้านไร่ โดยมีการจัดสรรน้ า เพ่ือใช้ในทุกภาคส่วนได้
อย่างเพียงพอกว่า 88,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อสิ้นฤดูฝนก็จะต้องมีน้ าต้นทุน ส าหรับท าการเกษตรฤดูแล้ง
ปี 2561/2562 ได้อีกราว 60,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกหลายอย่าง ที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป อาทิ การ
จัดท าปฏิทินอุทกภัยจากมรสุมต่าง ๆ การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม ด้วยข้อมูลสถิติย้อนหลัง 55 ปี จ าแนกตาม
ความรุนแรง โดยมีแผนเผชิญเหตุรองรับ แผนบริหารจัดการน้ าหลาก ในลุ่มน้ าต่าง ๆ โดยใช้ทุ่งที่เชื่อมโยงกันในการ
หน่วงน้ า ชะลอน้ า รวมทั้ง การเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ า ไม่ให้ล้น หรือพร่องน้ าจนไม่เหลือน้ าต้นทุนไว้ใช้ในอนาคต คง
ต้องส ารวจอ่างเก็บน้ าเก่า ๆ ที่มีอายุยาวนานด้วย อาจต้องมีการซ่อมแซม เหล่านี้เป็นต้น ทุกอย่างเราจ าเป็นต้องให้
ประชาชน เกษตรกรร่วมมือกันจึงจะส าเร็จ ไม่ใช่ให้รัฐบาลท าต่อไปก็ไม่ส าเร็จสักอย่าง 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 

การบริหารจัดการน้ า ส าหรับภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศ ที่เราต้องเตรียมการในระยะยาว ตั้งแต่วันนี้ ได้แก่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ เนื่องจากจะเป็นกลจักรส าคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคดิจิทัล หรือ อีกอย่างน้อย 20 
ปีข้างหน้า ซึ่งต้องมีการศึกษาแนวเส้นทางการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาแหล่งน้ า
ต้นทุนภายในประเทศ รวมทั้งป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ส าคัญของ EEC อีกด้วย 

ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปีแรกนี้ จ าเป็นต้องมีน้ าใช้ในระบบโครงข่ายเพ่ิมอีก 320 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยจะต้อง
ด าเนินการในหลายส่วน อาทิ การปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม การพัฒนาอ่างเก็บน้ า การเชื่อมโยงแหล่งน้ าและระบบผัน
น้ า การสูบกลับน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า แผนป้องกันน้ าท่วม และการจัดหาแหล่งน้ าส ารอง ส่วนแผนส าหรับรองรับ
อนาคต ระยะ 20 ปี ก็จะมีการเพ่ิมเติมแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ า ภาคตะวันออก 104 แห่ง ปริมาณน้ า 1,900 
ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้ง แนวทางการบริหารจัดการความต้องการการลดการใช้น้ า การใช้น้ าซ้ า การผลิตน้ าจืดจาก
น้ าทะเล ซึ่งหลายประเทศมีเทคโนโลยีนี้แล้ว เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ เช่น สิงคโปร์ อิสราเอล 
และการหาแหล่งน้ าส ารองของอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จใน EEC ก็จะ
เป็นโมเดลส าหรับการด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง ต่อไปด้วย ทั้งนี้  ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือการ
ลงทุนอย่างเดียว แต่เพ่ือประชาชนในพื้นท่ีเดิมที่มีอยู่แล้วใน 3 จังหวัดด้วย 

ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือชุมชน ที่ผมอยากจะกล่าวถึง ได้แก่ "หนองบัวล าภู โมเดล" 
หรือโครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการที่ผมล งไปพบปะพ่ีน้องประชาชน จังหวัด
หนองบัวล าภู เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ด้วยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีน้ า
ท าการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี มีรายได้ต่อเนื่อง และมั่นคง ร่วมกับการน าเทคโนโลยีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar cell) มาปรับใช้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต น าร่องในพ้ืนที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 58 กลุ่มรวมทั้งพ้ืนที่ท า
เกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล และเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ในการปลูกพืชทางเลือก ลดความ
เสี่ยงในการใช้สารเคมี ได้ผลผลิตปลอดภัย และเป็นการสร้างรายได้สูงขึ้นอีกด้วย 
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อีกท้ัง ยังจะสามารถส่งเสริมอาชีพทางเลือกนอกฤดูการเพาะปลูก หรือยามว่าง เช่น การมีอาชีพเสริม งานฝีมือ และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วย ใช้งบประมาณราว 210 ล้านบาท มีเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ
กว่า 2,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 23,000 ไร่ หากวิเคราะห์รายได้จากการขายพืชผักอินทรีย์ เมื่อหักต้นทุนการ
ผลิตแล้ว พ่ีน้องเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,500 บาทต่อไร่ต่อเดือน หรือ 150,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
ผมลองค านวณคร่าว ๆ ก็เห็นว่าเราลงทุนประมาณ 100,000 บาทต่อคน ซึ่งหมายความว่า เราจะได้คืนทุนทันทีใน
ปีเดียว แต่ยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่อีกด้วย อันนี้คือความแตกต่างในการแก้ปัญหา
ด้านการเกษตร เราก็จะสามารถลดภาระงบประมาณแผ่นดิน โดยมีการดึงกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เข้ามาอุดหนุนได้เกินครึ่งราว 124 ล้านบาท เป็นการใช้ประโยชน์จากกองทุนที่คุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถบรรลุทางออกของ
ตน โดยรัฐบาลสามารถเข้าไปส่งเสริมได้ ก็ขอให้พ้ืนที่อ่ืน ๆ เอาเป็นตัวอย่างด้วย 

ในส่วนของพ่ีน้องเกษตรกรที่ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ และราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ระดับต่ า ต่อเนื่องมา
หลายปี ต้องหันไปพ่ึงพาหนี้นอกระบบ มีภาระดอกเบี้ยสูงมาก จนท าให้ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยด ารงชีวิตได้ดี
เท่าที่ควร รัฐบาลได้เร่งด าเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใน 1 เดือน จากเดิมที่ก าหนดไว้ 6 เดือน โดยได้ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ คสช. ร่วมกับ กอ.
รมน. จังหวัด จัดเตรียมข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบ เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มเกษตรกรที่ไปยืมเงินนอกระบบจากกลุ่มโรงสี โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ผมกล่าวถึงข้างต้น จะเข้าไปช่วยเป็นตัวกลางใน
การไกล่เกลี่ยหนี้กับโรงสี แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งในกลุ่มลูกหนี้ไม่มีขีดความสามารถ
ในการช าระหนี้ รัฐบาลจะช่วยผลักดันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องต่อไป ก็มีหลายมาตรการด้วยกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรสามารถด ารงชีพอยู่ได้และมีเงินเหลือพอไปต่อยอดเพ่ือลงทุนท าการเกษตรในคราวต่อไป แล้วมีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวไปด้วยในคราวเดียวกัน ก็ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วย 

สุดท้ายนี้ ผมมีเรื่องที่เป็นความห่วงใยถึงพ่ีน้องประชาชนอีก 2 เรื่อง เรื่องแรก จากการประเมินการรับรู้ประชาชน 
(DDC poll) เรื่องโรคไข้เลือดออก ล่าสุดพบว่าประชาชนมีความเข้าใจผิด ๆ หลายประการ เช่น หลายคนคิดว่า
ผู้ใหญ่ไม่สามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ และบางคนคิดเองว่า ถ้าป่วยเป็นไข้เลือดออก ก็สามารถซื้อยาแผน
ปัจจุบันกินเองได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง อันตรายยิ่งกว่านั้น เกือบร้อยละ 70 คิดว่าการก าจัด "ยุงลาย" ในบ้าน ในชุมชน ต้อง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการแต่เพียงอย่างเดียว ในปีนี้ แนวโน้มการระบาดมีพ้ืนที่เสี่ยงอยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และภาคกลางตอนบน โดยรูปแบบของการระบาดจะเปลี่ยนไป มีการเสียชีวิตในผู้ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากมีโรค
ประจ าตัวด้วย เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเลือด เป็นต้น ส าหรับใครที่มีอาการ
เหล่านี้คือ มีอาการไข้สูง 2 วัน ไม่ดีขึ้น ไม่ไอ ไม่มีน้ ามูก ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา 
ข้อพับ เป็นต้น ให้สังเกตตัวเอง ลูกหลาน และคนใกล้ชิด หากพบขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ย่าลืมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่มีน้ าขัง ระวังยุงกัด 
ส่วนภาชนะท่ีเก็บน้ าไว้ใช้ ขอให้มีฝาปิดด้วย 

อีกเรื่อง ที่ผมได้เห็นรายการ Because We Care เรื่องจริงสะท้อนสังคม ที่เป็นการแจ้งเตือนภัย ทางช่อง New18 
ก็อยากน ามาเล่า เพ่ือให้ได้เห็นประโยชน์ของความร่วมมือและเครือข่ายภาคประชาชน ที่สามารถสนับสนุนและ
ท างานร่วมกับภาครัฐ ให้พ่ีน้องประชาชนรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แล้วก็มีเครือข่ายในโซเชียล 
เช่น เพจ Because We Care เพจแหม่มโพธิ์ด า และ เพจ Drama-Addict ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ขอความ
ช่วยเหลือของเด็กเยาวชน สตรี และผู้ถูกกระท ารุนแรง โดยจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบครบวงจร และสามารถส่งต่อไปเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่ดีที่สุ ด พร้อมที่สุดได้อย่างทันท่วงที 
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สามารถลงพื้นที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ผมก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากเป็นการบูรณาการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบด้านสังคมโดยตรง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กับ ภาคประชาชน ในโซเชียล "สร้างสรรค์" ส่วนที่ไม่
สร้างสรรค์ ผิดพระราชบัญญัติก็ต้องถูกด าเนินคดี กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ระมัดระวังด้วย รวมถึงหน่วยงานจาก
กรมกิจการเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเป็นอีกที่พ่ึงหนึ่งของพ่ีน้อ งประชาชนด้วย ก็ขอ
สนับสนุนและให้ก าลังใจ ขอให้ทุกฝ่าย ทุกสื่อโซเชียลได้ร่วมมือในการท างาน เพ่ือส่วนรวมด้วย 

ขอบคุณนะครับ ขอให้ "ทุกคน" มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

วันอังคารที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก"ผมขอเชิญพ่ีน้องประชาชนประหยัดไฟฟ้า ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็น
ทาง และแยกประเภท รวมทั้งหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โฟม กล่องโฟม โดยกระท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1. ศึกษาดูงานด้าน ICT ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2. พิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ ตึกสันติไมตรี 

ท าเนียบรัฐบาล 
ศธ.ลงนามความร่วมมือ Partnership School 50 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 
"นพ.ธีระเกียรติ" พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี ลงนามบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School Project) 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กร

หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" 
(Partnership School Project) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน โดยมี 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ Partnership School จัดขึ้นเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่จะเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับอนาคต พร้อม ๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าได้ในที่สุด 
โดยพิธีลงนามครั้งนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง เพ่ือให้ผู้สนับสนุนภาคเอกชนจาก 12 หน่วยงาน 
เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน 

โครงการนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือที่ต่างไปจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเดิม เพราะมี
ความร่วมมืออย่างเข้มข้น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียน นอกจากนี้ ที่
ผ่านมา ศธ. ก็พยายามปลดล็อคทุกอย่างเท่าที่กฎหมายเอ้ืออ านวย เพ่ือให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ อาทิ ให้
ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือช่วยก าหนดนโยบายและแผนงานบริหารโรงเรียน ทั้งเรื่องของ
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการเงิน , การก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนที่พึง
ประสงค์ โดยภาคเอกชนร่วมสนับสนุนค่าตอบแทนต่าง ๆ, การก าหนดเป้าหมายหรือจุดเน้นของโรงเรียนตามบริบท
ในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ การสร้างนักนวัตกร พยาบาล เป็นต้น โดยขณะนี้การด าเนินโครงการได้เริ่มต้นแล้ว และยังไม่มี
ระยะเวลาสิ้นสุด จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของความร่วมมือและการพัฒนาโรงเรียนตามที่กฎหมายรองรับ 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องของการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ปฏิรูปประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการมีพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School Project) ครั้งนี้ จึงเป็น
โครงการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูป รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
Partnership School ที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่สร้างความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและจ าเป็น 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล พร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับทุกภาคส่วนของสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สถานศึกษา 
โรงเรียนพ่ีเลี้ยง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้
นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน ทั้ง 12 องค์กร รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เห็นความส าคัญ และแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้ง 50 แห่ง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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1.3  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ประชุมชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  วันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 น. 

 
วันที่  8 มิถุนายน 2561 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
(Video Conference) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารและด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) 

1.4  สพฐ. ได้ร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
ในสถานศึกษา 

สพฐ. จับมือ สตช. รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา 

 
สพฐ. จับมือ สตช. เดินสายจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียน รณรงค์ป้องกันเล่นพนัน

ฟุตบอลในสถานศึกษา 
เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พลต ารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลต ารวจโท 
พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พลต ารวจตรี ภาณุรัตน์ หลักบัญ รองผู้บัญชาการต ารวจ
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นครบาล นักฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร นักฟุตบอลทีมชาติไทย คณะดารานักร้องนักแสดงร่วมกันแถลงข่าวเปิด
โครงการรณรงค์การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก โดยความร่วมมือของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสุร
ศักดิ์มนตรี กรุงเทพ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในห้วงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจและติดตามผลการแข่งขันพร้อมกันผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และในโอกาสเดียวกันก็มักจะมีผู้ที่
ลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ อันเป็นต้นเหตุ
แห่งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้
ด าเนินการปราบปรามและสามารถจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลรายใหญ่ได้หลายราย 

ตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลต ารวจเอก จักรทิพย์ 
ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้มีการปราบปรามการพนันฟุตบอลอย่างจริงจัง ด้วยตระหนัก
ถึงความส าคัญและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา จึงก าหนดมาตรการป้องกัน
ปราบปราม การลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ จึงได้ก าชับและสั่งการไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ บูรณาการความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติที่อาจบ่งชี้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้อง เพื่อการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางออนไลน์อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา โดย
ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตลบอลขึ้น และประสานความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและการประสานการ
ปฏิบัติร่วมมือกันระหว่างต ารวจและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนเริ่มการแข่งขัน 
ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน ระยะท่ี 3 หลังการแข่งขัน และระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติ โดยระยะที่ 1 (ก่อน
เริ่มแข่งขัน) ได้มีการจัดกิจกรรม Kick Off การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาขึ้น โดย
ก าหนดให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่ง เป็นจุด
กิจกรรมรณรงค์ไปพร้อมกับส่วนกลางและมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย 

ทั้งนี้ สพฐ. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน สถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง ในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่น
พนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายังสายด่วน 
191 และสายด่วนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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1.5  แสดงความยินดีกับคุณครู เกียรติศักดิ์  ขัยยาณะ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่ สพม.34 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้น าเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning 
Thailand Forum 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Microsoft 

Partners in Learning โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดโครงการ Thailand Innovative 
Teacher Leadership Award 2018 ในงาน Partners in Learning Thailand 2018 เพื่อคัดเลือกผู้เข้า
แข่งขันให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ประจ าปี 2561 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

ผลการแข่งขันนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติมอบ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ : Learning Economics through Online 
Resources and 7E Learning Management Process ประเภท 

1) รางวัลชนะเลิศ ระดับประทศ INNOVATIVE TEACHER LEADERSHIP AWARD 
2) รางวัลผลงานโดดเด่นด้านองค์ประกอบทางทักษะการคิดเชิงค านวณ ด้านกิจกรรมการสอน

มีรูปแบบ ล าดับ และข้ันตอนต่างๆ Pattern Recognition Award ITLA2018 
  แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 

1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ (Tntegrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2.  นิทรรศการ รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  6 – 10 
มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญเที่ยวชมงาน “รักชาติเฟสติวัล ตอนรักเธอประเทศไทย 

ครั้งที่ 3 รักเธอประเทศไทย”ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้สโลแกน มางานเดียวเที่ยวหลายพิพิธภัณฑ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมการจัด

แสดงนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กว่า 50 แห่งจากทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มพิพิธภัณฑ์การทหาร 
ต ารวจและสงคราม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี กลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน โดยผู้เข้าชมงานจะได้ชมธงชาติไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
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และร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอป การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงสุนัขต ารวจ มินิ
คอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน และเลือกซ้ือสินค้า OTOP สินค้าราคาประหยัด พร้อมอาหารและเครื่องดื่มมากมาย 

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาจากวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติและความเป็นไทย เช่น “อนาคตพิพิธภัณฑ์ไทยในยุค 4.0” หรือ “เปิดเอกสารลับ คอนสแตนติน ฟอลคอน” 
เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และ
กิจกรรมพิเศษพิพิธภัณฑ์ยามค่ าคืน Night Museum ที่เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ าคืน ซึ่งจะมีเฉพาะวันที่ 8-
9 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าชมตลอดทั้งงาน ผู้สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02 533 8467 – 8 หรือ www.thainationalmemorial.org และทาง 
www.facebook.com/อนุสรณ์สถานแหง่ชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

  แจ้งข้อราชการจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แจ้งข้อราชการหลังจากรับฟังรายการ 
พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  โครงการอาหารกลางวัน  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด าเนินการจัดท าปฏิทินออก 
ตรวจสอบสภาพจริง โดยตั้งทีมออกติดตาม เป็น 4 ทีม ดังนี้ 

1.1 นายชาญณรงค์  ฐานวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางไมตรี  ส าราญรื่น   
และศึกษานิเทศก์   จ านวน 2 คน  และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเลขาคณะท างาน 

1.2 นายไท  พานนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายจรัญ  จากยางโทน  
 ส่วนช่วยอ านวยการ  ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเลขาคณะท างาน 
       1.3  นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางนวลลออ เงินเมย นางอารีย์  
ค ามาตร  ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเลขาคณะท างาน 
       1.4  นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางพนิตสิรี  แพ่งสภา 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน และ จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเลขาคณะท างาน 

  มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการ  จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน และจัดท าปฏิทินตรวจ
ติดตามโดยประสานงานเพ่ือขอข้อมูลจากกลุ่มนิเทศฯ  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบโครงการอาหารกลางวัน และให้
รายงานผลภายในวันที่  15  มิถุนายน 2561 

2. มอบกลุ่มอ านวยการ ส ารวจนาฬิกาในห้องประชุม สีชมพู ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC)  
ห้องประชุมมะขามหวาน และจัดท าบันทึกประมาณการมา เพ่ือขอใช้เงินสวัสดิการในการจัดซื้อดังกล่าว 

3. มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาออบแบบติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยให้ในแบบ 
ติดตามนั้น เนื้อหา ร้อยละ 80 เป็นเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน และอี กร้อยละ 20 เป็นเรื่องของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
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4.  การศึกษาดูงาน ในวันที่ 3-4 สิงหาคม  2561  ณ จังหวัดชัยนาท  ไม่ใช้เงินงบประมาณของ 
ส่วนราชการ โดยให้ผู้ที่สมัครใจไปร่วมศึกษาดูงาน เสียค่าใช้จ่าย หัวละ 2,000 บาท  มอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด าเนินการ 
 
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 

            
 

 

 

 

 

  

      ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       

       (  นางวชัรินทร์  ชัยนอก  )         (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  )            (  นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต  ) 
     นกัจัดการงานทั่วไป ช านาญการ    ผอ.กลุ่มอ านวยการ               รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

  


