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     รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่19 / 2561 

23  พฤษภาคม  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

1.  นายสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์ 
 2.  นางทัศนา  จันทร์ลา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก   นักจัดการงานทั่วไป 
 4. นายภานุพงศ์ พละสาร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 5. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายอ านาจ บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า   ข่าว สพฐ.   
โดยม ีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบ
แนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 18  พฤษภาคม 2561 

 
 

 เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ผมขอส่งความปรารถนาดีไปถึงพ่ีน้อง
ชาวไทยมุสลิมทุกคน และขอสนับสนุนค าแนะน าของคณะกรรมการอิสลามในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
การร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธา ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาและปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ตามหลักศาสนา
อย่างเคร่งครัด ร่วมกันดูแลครอบครัวและบุคคลที่ตนรักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดที่
เป็นโทษ อบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนนโยบายแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี โดยต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง ไม่ให้การสนับสนุน
กลุ่มท่ีก่อกวนและก่อเหตุรุนแรงทุกกลุ่ม เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนเกิดความสงบสุข ทั้งนี้ ผม
เชื่อมั่นว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและค านึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืน ก็ขอให้ทุกคนน าหลักค าสอนของศาสนาไป
ปรับใช้ในชีวิต และร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ลดความขัดแย้ง ตลอดจนปกป้องประเทศชาติ ให้พ้นจากการ
กระท าของผู้ไม่หวังดี ที่พยายามยุยงปลุกปั่น หรือก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในสังคมด้วย 

พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ 

          หากใครเคยเป็นคนกลางอยู่ระหว่างความขัดแย้ง คงเข้าใจได้โดยง่าย ว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่การยุติความขัดแย้ง 
แต่สิ่งที่ยากกว่า ก็คือการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน  เพราะว่าการปรับตัวเข้าหากัน  โดยปฏิบัติตามค าแนะน าของ
คนกลาง ตามกฎกติกาที่ควรจะเป็นนั้น เป็นเรื่องของความสมัครใจและความยินยอมของทุกฝ่าย เราไม่อาจบังคับกัน
ได้ และนั่นเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 4 ปี ของ คสช. ก็นับเป็นก้าวแรก
ของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง บางอย่างท าได้ก็ท าทันที บางอย่างส าเร็จโดยง่ายเพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน 
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หลายอย่างขับเคลื่อนได้ยาก เพราะยังไม่เข้าใจกัน ที่แย่กว่านั้น บางคน บางกลุ่ม ยังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน จน
มองไม่เห็นผลประโยชน์ ส่วนรวม วันนี้เราก็สามารถเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศของเราไปแล้วหลายเรื่อง โดยผมขอ
หยิบยกบางประเด็นมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ และขอย้ าว่า การปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันจบสิ้น บาง
เรื่องกว่าจะส าเร็จต้องใช้เวลานาน ต้องทุ่มเททรัพยากรมาก โดยเฉพาะความร่วมมือกัน และทุกการปฏิรูป ต้องเริ่มที่
การปฏิรูปตนเองก่อนเสมอ อย่างน้อย เราจะต้องไม่หยุดพัฒนาตนเองด้วย ทั้งนี้ การปฏิรู ปประเทศของเรา ระยะ
เริ่มต้น เราสามารถกล่าวได้เป็นประเด็น ๆ ดังนี้ 

           1. เรื่องการแก้จนเพ่ือแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน การปฏิรูปของเราเริ่มจากการขจัดหนี้นอกระบบ 
โดยบูรณาการหลายหน่วยงาน ด้วยการผลักดันกฎหมาย มาตรการ และโครงการต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติ ห้าม
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560, การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ แหล่งเงินทุน, การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของลูกหนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ความรู้ทางการเงิน และการท าบัญชี
ครัวเรือน เป็นต้น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการกว่า 11 ล้านคน ที่จะได้รับวงเงิน
ผ่านบัตร เพ่ือลดภาระค่าครองชีพในเฟสแรก แล้วในเฟส 2 ก็สนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีงานท า มีรายได้ 
เข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด เรื่องกฎหมายขายฝากที่จะช่วยไม่ให้พ่ีน้องเกษตรกรตกเป็ นเหยื่อ จนเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนให้กับนายทุน เจ้าหนี้นอกระบบ เหมือนในอดีต กฎหมายสถาบันการเงินประชาชน เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก สามารถจัดตั้งสถาบันการเงินเล็ก ๆ ในชุมชนของตนเองในทุก ๆ ต าบลทั่ว
ประเทศ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล มีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นพ่ีเลี้ยงคอยสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งก็จะส่งผลดีกับพ่ีน้องประชาชนมากกว่า 20 - 30 
ล้านคน ทั้งในชนบทและในเมือง ปัจจุบันมีอยู่แล้วเกือบ 30,000 แห่ง เพียงแต่ยังไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งต่อไปจะได้รับการยกระดับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม และสร้างความมั่นคงในชีวิตบั้นปลาย มีการด าเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างมากใน
รัฐบาลนี้ มีสมาชิกมากกว่า 5 แสนคน กว่าครึ่งเป็นเกษตรกร โดยมีเงินกองทุนกว่า 3 พันล้านบาท เป็นต้น  

           นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้ า เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญของประเทศ ปัจจุบันเรามีพ้ืนที่ป่าเหลือ 100 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ประเทศ  เป้าหมายเราควร
จะเพ่ิมให้เป็นร้อยละ 40 ให้ได้ โดยเรามีแผนด าเนินการระยะยาว 10 ปี เราต้องท าควบคู่กัน กับผู้ที่เดือดร้อนจาก
การอยู่ในป่าเหล่านั้น ด้วยการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม  คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เรา
ด าเนินการแล้วใน 66 จังหวัด  พ้ืนที่ประมาณ 1 ล้านไร่ มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์แล้ว จ านวน
กว่า 250,000 ไร่ จัดที่ดินให้ประชาชนแล้ว 152 พ้ืนที่ ใน 54 จังหวัด มีประชากรได้รับการจัดที่ดินแล้วกว่า
36,000 ราย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บริหารจัดการในภาพรวม รวมทั้งผลักดันกฎหมาย
ส าคัญอ่ืน ๆ อาทิ กฎหมายป่าชุมชน และแก้ไข พร.บ.ป่าไม้ฯ เพื่อเปิดทางให้กับเศรษฐกิจชาวบ้าน เกี่ยวกับการปลูก
ไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เราก็จะท าให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถสร้างสวนป่า ปลูกป่าไม้มีค่า ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
ราคาแพงในที่ดินของตนเองได้  ก็จะเกิดเป็นเป็นสินทรัพย์  เป็นการออมระยะยาว ที่ชาวบ้านสามารถตัดขายเมื่อ
ต้องการใช้เงิน และมีมูลค่าเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามอายุของต้นไม้ 

           ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ น้อยคนที่จะทราบว่าความเสียหายจากมหาอุทกภัย
ปี 2554 ที่ธนาคารโลกประเมินไว้ ว่าประเทศไทยเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.35 ล้านล้าน
บาท อีกทั้งภัยแล้งยังสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศปีละ 4 - 5 หมื่นล้านบาท เมื่อรัฐบาลนี้
เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ก็ได้ผลักดันให้มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าของประเทศ  ล่าสุดเป็นแผนงาน
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2579 ต้องท างานต่อเนื่อง มี สทนช. (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) ที่ท างานใน
ลักษณะ Single Command อย่างมีเอกภาพ แม้จะเกิดจากการบูรณาการกันของหน่วยงาน 3 ปีที่ผ่านมา มีการ
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สร้างแก้มลิงขนาดเล็ก 30 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน สร้างแหล่งเก็บกักน้ า มากกว่า 50 โครงการ คิดปริมาณน้ า
กว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพ้ืนที่ชลประมาณ 1.1 ล้านไร่ พัฒนาอาคารบังคับน้ า สามารถเก็บกักน้ าจากล า
น้ าสายหลักได้ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 7 แสนไร่  สร้างระบบกระจายน้ าอุปโภค -บริโภค 
256 โครงการทั่วประเทศ ได้ปริมาณน้ า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับ 15,000 ครัวเรือนเรามีแผนที่จะทยอย
สร้างระบบกระจายน้ าฯ เพ่ิมเติมอีกประมาณ 3,500 แห่ง ภายใน 3 ปีถัดจากนี้ นอกจากนี้ ยังเร่งศึกษาโครงการ
ผันน้ าจากกลุ่มน้ าสาละวินและสาขา เพ่ือเพ่ิมน้ าต้นทุนในเขื่อนภูมิพล ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้
อีกกว่า 1 ล้านไร่ และท าแผนจัดหาน้ าระยะ 10 ปี ส าหรับป้อนภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC จากเดิมที่
ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าไปแล้วกว่า 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะหาเพ่ิมเติม 800 ล้านลูกบาศก์เมตร
ภายในปี 2570 และอีก 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี 2579 ทั้งนี้ ก็เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า
ให้กับภาคครัวเรือน ภาคการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการรักษาสมดุลทางธรรมชาติของ
ประเทศ 

           2. เรื่องการแก้เหลื่อมล้ าเพ่ือสร้างความเสมอภาคในสังคม อาทิ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยการยกระดับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี
แล้ว มีผู้เสียหายมายื่นขอรับค่าตอบแทนเพียงร้อยละ 20  เปรียบเทียบกับสถิติการแจ้งความของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามา ได้เร่งสร้างประชาสัมพันธ์ให้รับรู้สิทธิของประชาชน  เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย โดยเน้นการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งกระทรวงยุติธรรมและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้ส่งเสริมการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ท าให้ประชาชนได้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถยื่นขอความช่วยเหลือได้ที่ทุก
สถานีต ารวจ หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้าน ผลส าเร็จคือ สถิติผู้เสียหายมายื่นขอรับค่าตอบแทน
ฯ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 62 ในปี 2557 และร้อยละ 86 ในปี 2560 รวม 4 ปีของรัฐบาลนี้ มีผู้รับค าขอความ
ช่วยเหลือ ประมาณ 70,000 ราย อนุมัติช่วยเหลือเกือบ 45,000 ราย เป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นกว่า 2,300 ล้าน
บาท  

          3. เรื่องการแก้โกงเพ่ือป้องกันการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการ
ผลักดันให้น า 2 มาตรการส าคัญ คือ ในเรื่องของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือระบบ CoST 
หรือข้อตกลงคุณธรรม หรือ IP (Integrity Pact) ซึ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงกัน เงียบ ๆ เท่านั้น แต่ยังส่ง
คณะผู้สังเกตการณ์ไปนั่งเฝ้าติดตามการประชุมร่างเงื่อนไข (TOR) การประมูลต่าง ๆ ไปเฝ้าดูกระบวนการเสนอ
ราคา การตรวจเอกสาร ไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองทุกขั้นตอนโดยตลอด ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะที่
แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ในขณะนี้ นอกจากนี้เราได้จัดท าแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ที่เรียกว่าภาษีไปไหน เปิดบริการให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ทุกคนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา 
ช่วยกันดูแล เป็นการติเพ่ือก่อ อย่าท าให้ทุกอย่างสับสนวุ่นวาย อลหม่าน ด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ช่วยกันเป็นหู
เป็นตาให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการคอร์รัปชั่น หรือทุจริตใด 
ๆ ทั้งสิ้น เราต้องช่วยกัน จะได้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้การจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ช่วยให้การ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของภาครัฐดีขึ้น วันนี้มีการแก้ไขไปตามล าดับ ก็มีปัญหาอยู่บ้างในการใช้ระบบใหม่ ๆ 
ยกตัวอย่าง เฉพาะในปี 2559 เราสามารถประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินกว่า 30,000 ล้านบาทจาก 30,000 
กว่าโครงการ ด้วยวงเงินที่ตั้งไว้กว่า 430,000 ล้านบาท ส าหรับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2561 นี้ เราสามารถ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินกว่า 47,000 ล้านบาท จาก 61,000 กว่าโครงการ ด้วยวงเงินที่ตั้งไว้ 400,000 
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กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งส าคัญคือ ช่วยให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้การฮ้ัวประมูล และ
ตรวจสอบได้ ยิ่งกว่านี้ ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ซึ่งมีศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และการสร้างกลไกลักษณะเดียวกันนี้ ในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดทุกจังหวั ด 
ปฏิบัติงานร่วมกับ ป.ป.ช. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) เพ่ือให้เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส   

          นอกจากนี้ ได้ออกค าสั่งให้เกิดความชัดเจน ในการด าเนินการกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทุจริต เปิดช่องทางให้พ่ีน้องประชาชนได้ร้องเรียนมากขึ้นด้วย ทั้งสายด่วน 1111 , สายด่วน 1567 
ศูนย์ด ารงธรรม, สายด่วนไทยนิยมยั่งยืน ผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ หรือสายด่วน คสช. 1299 เพ่ือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้น อย่างไรก็ตาม การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข การปราบปรามและการป้องกันที่ดี
ที่สุดก็คือ การปลูกจิตส านึกให้คนในชาติมีหิริโอตัปปะ หรือความละอายต่อการท าบาป และรักษาศีล 5 เป็นนิจ 
รวมทั้งให้เยาวชนรังเกียจพฤติกรรมการโกง และเลิกนิสัยธุระไม่ใช่ เราต้องช่วยกัน วันนี้ก าลังจัดท าแผนบทเรียนไป
ในสถานศึกษาด้วยว่าจะท าอย่างไร โตไปแล้วไม่โกง 

          4. เรื่องการยกระดับการให้บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและการลงทุน อาทิ โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ที่ช่วยทั้งในเรื่องความ
สะดวกสบายในการช าระเงินของประชาชน และภาคธุรกิจ SMEs ทั้งการโอนเงินที่เชื่อมโยงมากขึ้น ผ่านระบบพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) ที่ปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนใช้แล้วกว่า 40 ล้านบัญชี ยอดการท าธุรกรรมสูงถึง 127 ล้าน
รายการ มูลค่ารวมกว่า 4.9 แสนล้านบาท ซึ่งการปรับลดค่าธรรมเนียมในโครงการพร้อมเพย์นี้ ส่งผลให้ธนาคาร
พาณิชย์ยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งหมดในที่สุด ผมขอขอบคุณธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs เป็นจ านวนมาก ในภาครัฐเอง ตอนนี้ก็มีการ
ปรับในเรื่องการรับช าระเงินต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้นผ่านเดบิตการ์ด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนไม่ต้องถือเงินสดจ านวนมาก 
ๆ มายังสถานที่ราชการอีกแล้ว ต่อไปเราก็จะเร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลสวัสดิการสังคม และระบบ
การรับจ่ายเงินให้แก่ประชาชน เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงคน ลด
การทุจริตในกระบวนการจ่ายเงินของภาครัฐ ถึงมือพ่ีน้องประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ในโครงการต่าง ๆ 
อีกด้วย เช่น ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้สร้างระบบการจ่ายเงินอุดหนุนผู้ประสบภัยทางสังคมที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ให้สามารถรับเงิน
อุดหนุนได้ทันที ซึ่งระบบนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของผู้รับโอนก่อนด าเนินการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังจะมี
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ส าหรับผู้รับเงินอุดหนุนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร รวมถึงค่ารักษาบัญชี และผู้รับเงิน
จะได้รับ SMS แจ้ง เมื่อมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในอนาคต เพ่ือให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่
สะดวกไปเปิดบัญชี ก็จะสามารถรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้บัตร e-Money ได้อีกด้วย 

            5. เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและปรองดองในสังคมและบ้านเมือง ก็เป็นเรื่อง
ที่ผมเห็นว่าส าคัญมากหรือมากที่สุด เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน และทุกภาคส่วนแล้ ว 
โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะไม่อาจส าเร็จลงได้เลย ถึงแม้เราจะมีงบประมาณใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น จึงมี
นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุก ๆ มิติ ทุก ๆ กิจกรรม ตั้งแต่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในการเปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย  มีการเสริมสร้างกลไกประชารัฐเข้ามา
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  และระดับฐานรากของประเทศ อาทิ บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ทั้ง 76 จังหวัด ยังคงด าเนินการอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมี
การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3,685 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน  สามารถ



 รายงานการรับฟัง พธุเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19 / 2561                               6 
 
สร้างรายได้มากกว่า 1,600 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 600,000 ราย ล่าสุดได้ผลักดันโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ที่เน้นการระเบิดจากข้างในตามศาสตร์พระราชา ต้องมีการท าประชาคม การรับฟังปัญหาระดับชุมชน การ
ส ารวจความต้องการและปัญหาแต่ละท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินงบประมาณ ประมาณ 150,000 ล้านบาท เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป ไม่ได้ท าเพ่ือการเมือง เป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนผ่านกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน  ที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน และยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างาน ก่อนที่จะผลักดันงบประมาณลงไป 35,000 ล้านบาทในปี 2559 กับอีก 15,000 ล้าน
บาทในปี 2560 ท าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ส าเร็จ เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 85 

           ทั้งนี้ การปฏิรูปที่ส าคัญที่สุดช่วงนี้คือการศึกษาและการสาธารณสุข ก็มีอีกหลายเรื่องด้วยกัน เรื่องนี้ก็
ส าคัญ อาจจะมากที่สุดเลย ในเรื่องของการใช้และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน 
เราก าลังก้าวสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ โลกดิจิทัล โลกที่อากาศเปลี่ยนแปลง โลกที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมสูงวัย 
ซึ่งล้วนจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ในการดูแลประชาชนให้ทั่วถึง หากเรามุ่งเน้นแต่เพียงการรักษา ไม่ให้
ความส าคัญในการป้องกันเท่าที่ควรนะครับ ก็จะสร้างภาระด้านงบประมาณเป็นจ านวนมาก เราอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่เพียงพอภายใน 10 ปีข้างหน้า เพราะทุกวันนี้โรงพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องท างานหนัก 
พัฒนาไม่ได้มาก เพราะต้องใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาพยาบาลมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยกันคิดนะครับ ไม่ว่าท่านจะ
ถือบัตรประเภทใดหรือสวัสดิการอะไร รัฐบาลอยากดูแลให้มากขึ้น แต่เราจะหาเงินมาจากที่ไหนล่ะ ต้องช่วยกันคิด
ด้วย เพราะรัฐบาลต้องดูแลหลายมิติ รายจ่ายประจ า งานฟังก์ชั่น งานบูรณาการ หนี้สาธารณะ การลงทุนเพ่ือ
อนาคต และอ่ืน ๆ อีกมาก รวมทั้งการสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย  เป็นหน้าที่ของทุก
รัฐบาลที่ต้องควบคุมก ากับดูแลให้การใช้จ่ายเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การศึกษาก็เช่นกัน นับวันก็
จะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็เรียนออกมาแล้วก็ต้องหางานท าให้ได้โดยเร็ว บางครั้งนี่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด  เรียนออกมาก็ท างานไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าการศึกษาบกพร่อง  ต้องมีหลักคิด มีเหตุผล จะ
เลือกเรียนอะไร ถนัดอะไร ก็ขออย่าไปเรียนตามเพ่ือน หรือไปเรียนที่ง่าย ๆ ถ้าตัวเองมีศักยภาพ 

           ผม รัฐบาล และ คสช. ไม่อยากให้พ่ีน้องประชาชนหลงเชื่อค าวิพากษ์วิจารณ์ที่บิดเบือน ไม่สุจริตใจ และ
ขาดความรับผิดชอบ ที่พยายามจะกล่าวหาว่ารัฐบาลและ คสช. ไม่ได้ท าการปฏิรูปอะไรเลย การปฏิรูปต้องอาศัย
วิธีการใหม่ ๆ การขับเคลื่อน การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นสากล ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิรูปประสบความส าเร็จ หลายท่านกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ท า เป็นเพียงการบริหารราชการแผ่นดินปกติ ที่ทุกรัฐบาล
ต้องท าอยู่แล้ว  ผมอยากให้ลองกลับไปคิดดูว่า แล้วท าไมรัฐบาลที่ผ่านมาของท่านไม่ท า ถ้าท าให้ครบทุกพ้ืนที่ เริ่มไว้
ทุกกิจกรรม ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทุกมิติ ให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เราต้องเดินหน้า
ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในช่องทางของดิจิทัลได้มากกว่านี้ สร้าง
งาน สร้างโอกาส ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ท่านไม่ได้เริ่มสิ่งเหล่านี้ไว้มากนัก เราก็ต้องมาเสียเวลา จะปฏิรูปอะไรได้สัก
ที ก็ต้องมาแก้ของเดิมกันอยู่นี่ เราก็พยายามท าทั้งของเดิมและของใหม่ไปด้วย แล้วท่านว่ าเราไม่ได้ท าอะไรเลย ผม
ว่าไม่เป็นธรรมกับผมเท่าไร เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นหลายอย่าง ปัจจุบันนั้นเราต้อง
ยอมรับความเป็นจริงว่าเราปฏิรูปท่ามกลางความขัดแย้ง เราอาจจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายมากมาย ประชาชนก็
รู้สึกเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยก็รู้สึกถูกรังแก ก็เลยท าให้การปฏิรูปไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย กฎหมายไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ มีการท าลายกระบวนการยุติธรรม เหล่านี้ท าให้เกิดการปฏิรูปได้ยาก ได้ช้า  
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นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1. การน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ  
1.1  เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ผมขอส่งความ

ปรารถนาดีไปถึงพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมทุกคน และขอสนับสนุนค าแนะน าของคณะกรรมการอิสลามในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในการร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธา ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาและปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ 
ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ร่วมกันดูแลครอบครัวและบุคคลที่ตนรักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ลด ละ 
เลิก สิ่งเสพติดที่เป็นโทษ อบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนนโยบายแนวทางของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี โดยต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง 
ไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ก่อกวนและก่อเหตุรุนแรงทุกกลุ่ม เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนเกิด
ความสงบสุข 

1.2  การปลูกจิตส านึกให้คนในชาติมีหิริโอตัปปะ หรือความละอายต่อการท าบาป และรักษาศีล 
5 เป็นนิจ รวมทั้งให้เยาวชนรังเกียจพฤติกรรมการโกง และเลิกนิสัยธุระไม่ใช่ เราต้องช่วยกัน วันนี้ก าลังจัดท าแผน
บทเรียนไปในสถานศึกษาด้วยว่าจะท าอย่างไร โตไปแล้วไม่โกง 
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2. แนวทางท่ีสร้างการร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น 
13 พ.ค.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อยู่ระหว่างเจรจากับ นายทานิคูชิ อิสะ ประธานสถาบันโคเซ็น 
ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเพ่ือให้เป็นนัก
นวัตกรรม โดยใช้มาตรฐานของโคเซ็นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีโรงเรียนเตรียมแพทย์ เตรียม
ทหาร แต่ยังไม่มีโรงเรียนเตรียมนักนวัตกรรม 

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันหลายครั้ง ค่อนข้างมีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าจะท าโรงเรียนไทย-โคเซ็น ขึ้น
เป็นโรงเรียนที่ตั้งใหม่ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยจะคัดผู้เรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยี 
นักนวัตกรรม เข้ามาเรียนในระดับชั้น ม.4 ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนจะให้ทางสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ชี้แจงให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว คาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการได้ในปีการศึกษา 2562 

"เราต้องการผู้น าด้านเทคโนโลยี คนที่จะมาเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ เราจึงต้อง
เตรียมและสร้างคน อีกทั้ง ไม่ใช่แค่ไทยที่มุ่งไปสู่ 4.0 แต่ประเทศอ่ืนๆ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็ท า ซึ่งโคเซ็นก็คือ
การเตรียมคนเพ่ือ 4.0 ที่ไม่ได้เก่งแค่ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ แต่ต่อยอดคิดและสร้างนวัตกรรมได้ คือ
คิดได้ ท าได้ ไม่ใช่ท าได้แบบธรรมดา แต่คิดไปไกลและท าได้ ตลอดระยะเวลาการเรียนของหลักสูตร 5 ปี โคเซ็น
สอนเข้มข้นมาก ใน 3 ปีแรก จะเน้นวิชาพ้ืนฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ส่วนปีที่ 4 - 5 จะเน้นการ
ฝึกปฏิบัติ และการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม" นพ.ธีระเกียรติ กล่ าว และว่า เร็วๆ นี้ตนจะเดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่น อีกครั้งหนึ่งเพ่ือหารือรายละเอียดเพ่ิมเติม และจะได้วางแนวทางด าเนินการ 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะหารือกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูภาพรวมแผนการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมีการกู้เงินจาก 
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.3% ต่อปี เพ่ือน ามาใช้ด าเนินการ 
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่นานนี้ โดยอาจจะเสนอขอปรับแผนมาท าในด้านการอบรม
พัฒนาครู เรื่องการจัดการเรียนสอนตามมาตรฐานโคเซ็น ใช้งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ 
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3.   การปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความทันสมัยเตรียมรับกับการพัฒนาประเทศสู่การ

เป็นประเทศไทย 4.0 
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังเปิด

ภาคเรยีนปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะส ารวจทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องของ 4.0 เพ่ือเตรียมรับกับ
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยจะให้
ไปดูว่าเด็กต้องการเรียนอะไร อาชีพในอนาคตเป็นอย่างไร เพ่ือมาพิจารณาว่าต้องจัดการศึกษาและวางวิชาพ้ืนฐาน
อย่างไร รวมทั้งเพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างไร เพ่ือตอบโจทย์ทั้งนโยบายกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีอีกเรื่องที่ส าคัญ ซึ่ง สพฐ. จะด าเนินการคือ การจัด
ปัญหาการว่ายน้ าไม่เป็นในเด็กให้หมดไป โดยให้มีการคัดกรองเด็กตั้งแต่ชั้น ป.1 แล้วรายงานขึ้นมาเพ่ือ สพฐ. จะ
วางแผนปัญหา โดยเบื้องต้นขณะนี้ สพฐ. ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพลศึกษาไว้แล้ว 
เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีสระว่ายน้ า และวันนี้เด็กทุกคนต้องหนีความเสี่ยงเพราะว่ายน้ าไม่เป็นให้พ้น 
ดังนั้น สพฐ. เห็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ า จมน้ า เสียชีวิต 
โดยจะให้เร่งส ารวจข้อมูลเข้ามาก่อน พร้อมกันนี้ครูที่ยังว่ายน้ าไม่เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ. จะเข้าไปแก้ไข 

4.  การขจัดปัญหาการว่ายน้ าไม่เป็นในเด็ก 
สพฐ.ตั้งเป้าสอนเด็กว่ายน้ าเป็นทุกคน  สพฐ.ส ารวจหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือปรับให้ทันสมัย 

พร้อมตั้งเป้าสอนเด็กว่ายน้ าเป็นทุกคน เหตุเด็กเสียชีวิตเพราะว่ายนน้ าไม่เป็นสูง 
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในปี

การศึกษา 2561 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) จะมีการส ารวจหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องของ 4.0 เพ่ือเตรียมรับกับการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยจะให้ไปดูว่าเด็ก
ต้องการเรียนอะไร อาชีพในอนาคตเป็นอย่างไร เพ่ือมาพิจารณาว่าจะต้องจัดการศึกษาอย่างไร ต้องวางวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างไร เพ่ือตอบโจทย์ทั้งนโยบายรัฐบาล ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่ส าคัญที่สพฐ.จะด าเนินการ คือ การขจัด
ปัญหาการว่ายน้ าไม่เป็นในเด็กให้หมดไป โดยให้มีการคัดกรองเด็กตั้งแต่ ชั้น ป.1 แล้วรายงานขึ้นมาเพ่ือสพฐ.จะ
วางแผนแก้ปัญหา โดยเบื้องต้น สพฐ.ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันพลศึกษาไว้แล้ว 
เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีสระว่ายน้ า 

“ผมเห็นว่า วันนี้ทุกคนต้องหนีความเสี่ยงจากการว่ายน้ าไม่เป็นให้พ้น จากสถิติที่ผ่านมาช่วงปิด
เทอมมักจะมีกรณีเด็กตกน้ า จมน้ า เสียชีวิต เพราะว่ายน้ าไม่เป็น แต่หลายปีมานี้ทราบว่าสถิติเริ่มลดลง เพราะมี
หลายเขตพ้ืนที่การศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กเรียนว่ายน้ า มีคลาสว่ายน้ าเพ่ือชีวิตส าหรับเด็กทั้งเรียนฟรีและเป็น
คลาสราคาถูก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสเรียน ขณะที่เด็กจ านวนไม่น้อยที่ต้องการเล่นน้ า ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูง 
ดังนั้น สพฐ.เห็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้เด็กพ้นจากภัยการตกน้ า จมน้ า เสียชีวิต 
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โดยจะให้เร่งส ารวจข้อมูลเข้ามาก่อน อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กนักเรียนแล้ว ครูจ านวนมากก็ยังว่ายน้ าไม่เป็นซึ่งก็จะ
เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ.จะแก้ปัญหา แต่ระยะเริ่มต้นจะด าเนินการกับเด็กนักเรียนก่อน” 

5.  ชื่นชม เด็กหญิงสุดารัตน์ กุสะรัมย์  ตัวแทนเข้าแข่งขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
บกพร่องทางด้านการมองเห็น 

 17 พ.ค.61 ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะท าตามความฝันได้ อย่างเช่น เด็กหญิงสุดารัตน์  กุ
สะรัมย์ หรือ “น้องฟ้า” อายุ 15 ปี  ที่พิการตาบอดทั้งสองข้าง ตั้งแต่เกิด  อาศัยอยู่กับตา-ยาย  ที่บ้านโคกหัวช้าง 
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง  ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของน้อง
ฟ้า ประกอบกับเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และใจรักด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก แต่ตายายเป็นห่วงหลานที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ และฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  แต่ละเดือนอาศัยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมกับเงินเบี้ยคนพิการ
ของหลานสาว  รวมกันเพียงเดือนละ 2,200 บาท  จึงไม่สามารถส่งเข้าโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  เลือกที่จะส่ง
หลานเรียนโรงเรียนในหมู่บ้าน เพราะรับ-ส่งไปกลับสะดวก 

เมื่อ น้องฟ้า เข้าเรียนชั้น  ป.1 เป็นเด็กพิเศษ ทางโรงเรียนจึงใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมี
นางนงนภัส   จรดรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ เป็นครูสอนเด็กพิเศษ จะสอนทักษะชีวิต การช่วยเหลือตัวเอง และการ
ใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไรให้อยู่ได้ในสังคม จากนั้นครูเริ่มเห็นความสามารถ ของน้องฟ้า  ซึ่งเป็นเด็กที่มีความจ าดี 
ชอบร้องเพลง ชอบแสดงออก จึงฝึกสอนให้ร้องเพลง ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่ง ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ไม่ว่าจะ
เป็น เพลง ส้มต า , หม้ายขันหมาก , สาวเพชรบุรี  และเพลงสยามเมืองยิ้ม  จนท าให้ครูและเพ่ือนในโรงเรียนจะ
เรียก น้องฟ้า ว่า  “พุ่มพวงน้อย”  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหมั่นฝึกฝนเป็นประจ า และด้วยใจรักการร้องเพลง ความ
บกพร่องทางสายตาที่มองไม่เห็นจึงไม่เป็นอุปสรรค   

ล่าสุด น้องฟ้า ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางด้านการ
มองเห็น ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 ประจ าปี 2560 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครู โรงเรียน และจังหวัด ทาง 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้มอบรางวัล และให้ไปร้องเพลงให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดฟัง   ในการ
ประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ด้วยเสียงอันไพเราะของน้องฟ้า  ท าให้ครูต่างชื่นชมในความสามารถและและ
ความมุ่งม่ันตั้งของน้องฟ้า  หลายคนก็อดใจไม่ได้ที่จะมองเงินเป็นรางวัลให้กับเด็กสาว น้องฟ้า หัวใจแกร่ง 

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุสะรัมย์ หรือ น้องฟ้า  บอกว่า ปกติชอบเปิดวิทยุฟังเพลง แล้วร้องเพลงตาม  
ครูจึงฝึกสอนให้ร้องเพลง แม้ตนเองจะมีความบกพร่องตาบอดทั้งสองข้าง ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการร้องเพลง กลับ
รู้สึกภูมิใจมากกว่า ที่ท าให้คนอ่ืนมีความสุขจากการได้ฟังเสียงเพลงที่ตนเองร้อง ความฝันที่ต้องการมากที่สุด คือ 
อยากจะมีโอกาสมองเห็นเหมือนกับคนอ่ืนอยากเห็นโลกอันสวยงาม และโตขึ้นอยากเป็นครูสอนร้องเพลง และอยาก
เป็นนักร้องท่ีมีชื่อเสียงมีเพลงเป็นของตัวเอง  

ด้าน นางนงนภัส  จรดรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง  กล่าวว่า  ทางโรงเรียน
จะไม่เน้นสอนวิชาการให้ น้องฟ้า แต่จะสอนทักษะชีวิต การช่วยเหลือตัวเอง  และการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไรให้อยู่
ได้ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่ง น้องฟ้า เป็นเด็กดี ขยัน เชื่อฟังครู ประกอบกับมีความสามารถด้านการร้องเพลง จึง
ฝึกสอนการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และส่งไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางด้านการ
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มองเห็น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ตั้งแต่เรียนชั้น ป.1 และได้เป็นตัวแทนมาตลอด กระทั่งล่าสุดน้อง
ฟ้าก็สามารถคว้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้ สร้างความภูมิใจให้กับครู โรงเรียนเป็นอย่างมาก    

ส่วนความฝันที่น้องอยากได้มากที่สุด คือ อยากจะมองเห็นเหมือนกับคนทั่วไป หากเป็นไปได้ก็
อยากให้มีผู้ใจบุญช่วยเหลือสานฝันให้กับน้องฟ้า 

 

 
 
แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปี 2561 

  2.  หุ่นยนต์ฝาขวดพิทักษ์โลกห้องเรียน I - Classroom  

                     โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส จัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน  I-Classroom ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ     สะเต็มศึกษาและการใช้โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา  โดยจัดกิจกรรมขวดน้อยรักษ์
โลกขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   จึงเกิดเป็นผลงานที่
สร้างสรรค์คือ หุ่นยนต์จากฝาขวดน้ า  ความสามารถของหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่โดยหลบหลีกสิ่งกรีดขวางได้ การ
สร้างชิ้นงานครั้งนี้นักเรียนเกิดแนวคิดเพ่ือพัฒนาต่อยอดในความสามารถของหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึน 
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2.  การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ที่ประสบผลส าเร็จ 
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3.  The  Lady ศรัทธาแห่งขุนเชาโรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39 

                    ภาพยนตร์สั้นเรื่อง the Lady ศรัทธาแห่งขุนเขา รางวัลชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันภาพยนตร์
สั้น ภายใต้แนวคิด เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม ใช้ในแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 แรงบัลดาลใจจากเรื่องจริงของย่ายิ้ม ยิ้มเย้ยยาก หญิงชราที่อาศัยบนเขาเพียงล าพัง โดยการ
ท าฝายกั้นน้ า และปลูกป่า มากว่า 90ปี 

 

เลิกประชุม  เวลา 09.00 น.  

 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                  

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