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ขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพ  
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ในการขุดลอกคูคลอง
มหานาค และคลองเปรมประชากรนะครับ  ช่วยกันท าความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง บ้าน วัด 
โรงเรียน ควบคู่กันไปซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็นับว่าเป็นการรวมพลังของจิตอาสาที่
ยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ปัจจุบันเรามีก าลังพลจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 4 ล้านคน พร้อมที่จะเป็นพลังของชาติบ้านเมือง 
โดยจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งปัญหาการจราจร น้ าท่วม ขุดลอกคูคลองเหล่านี้เป็นต้น  เพ่ือ
จะน าพาประชาชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครับ ผมเห็นว่ากิจกรรมจิต
อาสาดังกล่าวนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกถึงพลังแห่งความดี  และจะน าไปสู่ความรัก ความสามัคคี ของ
คนในชาติ ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ ชุมชน ที่มีการด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมดว้ย ไม่นิ่งดูดาย ไม่ปล่อยเฉพาะจิตอาสาท างานอย่างเดียว ซึ่งก็อาจจะเป็นการร่วมแรง หรือการแสดงน้ าใจ 
ตามความสมัครใจด้วย นอกจากนั้นผมก็ยังเห็นว่ากิจกรรมจิตอาสานี้ จะเป็นสิ่งย้ าเตือนใจเราทุกคนอยู่เสมอว่า 
กิจการงานใดก็ตามที่ได้ริเริ่มไว้ จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างไม่ลดละ และต่อเนื่อง มิฉะนั้น ปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
สะสม แล้วกลับมาใหม่ เช่น การก าจัดผักตบชวา ขยะ สวะต่าง ๆ ซึ่งก็ย่อมเป็นความรับผิดชอบในเบื้องต้นของ
เจ้าของบ้าน เจ้าของพ้ืนที่ ก่อนที่จะมีหน่วยงานราชการ หรือจิตอาสาเข้ามาด าเนินการในเรื่องใหญ่ ๆ ส าหรับ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งน้ าท่วม-น้ าแล้ง ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนทุกปี เป็นสิ่งที่ต้องคิด ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง และมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ เช่น สถานการณ์น้ าท่วมภาคกลางและภาคอีสาน ภาคเหนือด้วย ใน
ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มทุเลาลดลงเหลือ 12 จังหวัด ที่ยังคงน้ าท่วมขังอยู่ โดยปริมาณน้ าใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณน้ าเข้าเข่ือน เฉลี่ยประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน  มีการระบายออกจากเขื่อนเฉลี่ย
ประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน สรุปว่าวันนี้ เรามีน้ าคงเหลือกว่า 14,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ า
ขั้นต่ า 12,000 ล้าน ลบ.ม. ส าหรับบริหารจัดการให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ าในอนาคต ส าหรับอุปโภค-
บริโภค การเกษตร และระบบนิเวศ ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปีหน้า อย่างไรก็ตาม ยังคงต้อง
ประหยัดน้ า ใช้น้ าอย่างมีคุณค่า จากนี้ก็ต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู เยียวยา ทั้งหมดได้มีการก าหนดไว้แล้ว
ในแผนการด าเนินงาน ซึ่งเราจะต้องท าให้รวดเร็วและทั่วถึง ฝากพ่ีน้องประชาชนให้ความร่วมมือกับทุกส่วน
ราชการด้วยในการส ารวจ  ส าหรับภาคเหนือนั้น ขณะนี้ก็ย่างเข้าสู่หน้าหนาว ก็จะมีทั้งภัยหนาวและไฟป่า ซึ่งก็
เป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดเดา โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร ทุกคนต้องควบคุม ต้องระมัดระวัง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลนี้ เราก็ได้วางมาตรการต่าง ๆ 
และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันตามแผนบูรณาการไว้แล้ว ขอให้ท าต่อเนื่อง ให้เพ่ิมมากขึ้น ผมก็อยากให้
ทุกคนท าตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน เกษตรกร โดยต้อง
เริ่มทบทวนความเข้าใจ ซักซ้อมการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้เกิดขึ้น แล้วก็ไปแก้ไข ต้องมีการเตรียม มีการซกซ้อม 
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ทั้งคน เครื่องไม้เครื่องมือ แผนการเคลื่อนย้ายอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น  มีการประชาสัมพันธ์พ่ีน้องประชาชน ใน
การขอความร่วมมือ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิม ๆ เกิดข้ึนอีก อย่าจุดไฟในพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัย พื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงทุกคนทราบดีอยู่แล้ว  ส่วนภาคใต้นั้นฤดูกาลอาจจะแตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ก าลังเข้าสู่ช่วงฝนตกชุก มี
มรสุม น้ าฝนสะสม อันจะท าให้เกิดน้ าท่วม น้ าป่า พ้ืนที่เสี่ยง พื้นที่ท่วมเป็นประจ า ก็ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุ ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ วันนี้ก็มีการย้ายทั้งคน ทั้งเครื่องมือไปเตรียมพร้อมไว้ ไป
ช่วยเหลือแล้วในขณะนี้ พ่ีน้องประชาชนทั่วไปนั้นจะต้องระมัดระวัง ร่วมมือ รวมทั้งในเรื่องของการเดินเรือ 
การท าประมง การท่องเที่ยวชายฝั่งอะไรเหล่านี้ การออกเรือ เราจะต้องใช้ความระมัดระวัง ต้องมีการติดตาม
ข่าวสาร การแจ้งเตือน จากทางราชการที่รับผิดชอบ ที่เชื่อถือได้ ก็อย่าไปหลงเชื่อการส่งต่อข้อความ ส่งต่อกัน 
ที่ไม่รู้แหล่งที่มา จนเกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ต้องมีสติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง 
ก่อนที่จะส่งต่อไปคนอ่ืน ทั้งนี้ รัฐบาลก็ให้ความส าคัญ และห่วงใยพ่ีน้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึง
มีความเดือดร้อนแตกต่างกันออกไป หลายพ้ืนที่ยังคงเผชิญกับภัยธรรมชาติ ทุกรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเรา
ต้องระมัดระวังมากขึ้น รับฟัง แล้วก็แจ้งเตือน ป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยา ทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอน ซึ่งเราได้
มีการบูรณาการไว้ล่วงหน้าแล้ว  
 พี่น้องประชาชนที่เคารพ ครับ 
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศ มีการปฏิรูปมากมายที่เราก าลังด าเนินการอยู่จะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มิฉะนั้นแล้วจะได้เฉพาะพ้ืนฐาน เพราะพ้ืนฐานจะท าให้เกิดการปฏิรูปในเชิงที่เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ 
เราต้องด าเนินการให้เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบแบบแผน มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติของเรา เพื่อจะมุ่งไปสู่
วิสัยทัศน์ของประเทศ ก็คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โบราณท่านกล่าวไว้แล้วว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน 
ความส าเร็จอยู่ที่นั่น ก็เป็นสุภาษิตท่ีคนไทยเราคุ้นเคยยึดถือมาเป็นเวลานาน แต่ส าหรับสถานการณ์ในทุกวันนี้ 
ผมก็ขอให้ก าลังใจในการท างานกับทุกคน      ทุกฝ่าย ทุกระดับ ผมขอเสนอสมการแห่งความส าเร็จ ง่าย ๆ 
เพ่ือจะเป็นเครื่องเตือนใจให้มีความมุ่งม่ันอยู่เสมอ ก็คือ ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย ความเพียรร่วมกับความ
ร่วมมือโดยขอยกตัวอย่างความส าเร็จในระดับต่าง ๆ ดังนี้  ระดับบุคคล อาทิ ความส าเร็จของ “น้อง
ทาม”  เด็กชาย วรรธนะ ค าอินทร์ ที่ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย คือ ไม่มีแขน แต่มีความมุมานะ ประกอบกับได้รับการสนับสนุน
และก าลังใจ ในการวาดภาพต้นไม้ของพ่อ จนเป็นผลส าเร็จ น่าประทับใจ เป็นการแสดงออกถึงความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรชาวไทย  อีกความส าเร็จหนึ่ง 
เป็นของคณะนักเรียนไทย จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน
เครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1 (JAL Origami Plane Asian Competition) ที่เกาะมิยาโกะ 
จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 – 5 พ.ย. ที่ผ่านมาทั้งประเภทบุคคลทั่วไป และประเภททีม รวม 4 
รางวัล ซึ่งต้องอาศัยความอุตสาหะ และการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ กว่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย 
แล้วไปชนะผู้แข่งขันจากอีกหลายประเทศ ประกอบกับความร่วมมือกันระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศไทย รวมทั้ง
กระทรวงมหาดไทย ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นเบื้องหลังของความส าเร็จ
ในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ ทั้งนี้ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต ย่อมเกิดจากก้าวเล็ก ๆ ในวันนี้ นอกจากนี้ก็
ยังมีเยาวชน นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือนักกีฬา อีกมากมาย ที่ชนะการแข่งขันการประกวดต่าง ๆ ในทุกระดับ 
ไปจนถึงระดับโลก ซึ่งผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอาใจใส่ เข้าไปสนับสนุน โดยมีโครงการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะดึงศักยภาพบุคคลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีความก้าวหน้า มีอนาคต 
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงข่าว แล้วก็เลิกรากันไป เพราะผมถือว่าคนเหล่านั้นเป็นช้างเผือก เป็นเพชรน้ าเอก ที่เราสมควร
ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีพรสวรรค์ร่วมกับพรแสวงให้ตรงจุด มีอีกมากมาย ระดับประเทศ 
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ก็มีความส าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความเพียรของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกภาคส่วน และความ
ร่วมมือของทุกคน ตามกลไกประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลนี้ อาทิ การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของไทยโดยธนาคารโลก หรือ Doing Business ซึ่งดีข้ึนอย่างก้าวกระโดดถึง 20 อันดับ ก็นับว่ามี
พัฒนาการดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ตามที่ทราบกันดีแล้ว ส่วนความส าเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้า ก็จะเป็น
เป้าหมายร่วมกันของพวกเรา ยังมีอีกมากครับ เช่น การแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมี
กฎระเบียบซับซ้อน เจ้าหน้าที่ไม่พอรองรับค าขอ กว่า 2 แสนรายการต่อปี และขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบ เป็นต้น วันนี้เราก็ได้ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาไปแล้ว  หากเราแก้ปัญหาได้ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือ กขร. เราก็จะ
สามารถเคลียร์บัญชีค าขอที่คงค้างอยู่เกือบ 9,000 รายการ นอกจากจะช่วยการเข้าถึงยาที่ได้มาตรฐานของพ่ี
น้องประชาชนแล้ว ยังช่วยลดมูลค่าการน าเข้ายา ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง
สามารถขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย เข้ามาเสริมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอจากท่ีประชุม 
กขร. เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผมก็ได้มอบนโยบายเพิ่มเติม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปด าเนินการในทันที 
เช่น ในเรื่องของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  การจดทะเบียนที่ดิน การน าเข้าและส่งออก รวมทั้งการ
ปฏิรูปกฎหมาย เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อเสนอของ กขร. ในครั้งนี้ หากได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย และด าเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยในอนาคต เราหยุดรอไม่ได้ วันหน้าก็ต้องพัฒนาต่อไป กฎระเบียบ
กติกาก็มากข้ึน เราก็อยากจะรักษาล าดับต้น ๆ ของเราไว้ อย่างเช่นในวันนี้ เพ่ือจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางอ้อมอีกด้วย ก็จะส่งผลดีกับทุกคนในประเทศ  ทุกภาค
ส่วนทั้งผู้ประกอบการ แรงงาน หรือคนท่ีอยู่ในห่วงโซ่ทั้งหมด ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งหมดอยู่
ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกัน ตามที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วส าหรับระดับโลกนั้น เราคงไม่อาจปฏิเสธ
ว่าไทยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก เราจึงไม่อาจเป็นเอกเทศได้ หรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับกติกาสากลได้ 
เพราะวันนี้เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจกันอยู่ รวมกลุ่มประเทศกันอยู่ หลายประชาคม หลายภูมิภาค ดังนั้น 
ผลส าเร็จล่าสุดจากการที่เราสามารถสร้างความเชื่อม่ัน จนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
ปลดธงแดงส าหรับประเทศไทย  อันนี้ก็เป็นผลมาจากการบูรณาการความพยายามอย่างหนักของทุกหน่วยงาน 
ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เรื่องเดียวใช้เวลาถึง 3 ปี  เพ่ือขจัดปัญหาที่หมักหมมมานานนับสิบ ๆ ปีเป็นการร่วมมือ
กันท างานเพ่ือเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน คือประเทศชาติและประชาชน  ผลดีที่ได้รับก็คือกิจการบินและการ
ท่องเที่ยวของไทย กลับมามีชีวิตชีวา สร้างมูลค่าเข้าสู่ประเทศได้อีกครั้ง อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ การสร้าง
ความส าเร็จระดับโลก นั้นย่อมจะมีความสลับซับซ้อนขึ้น และองค์กร NGO ก็จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนตามไป
ด้วย ท าให้กลไกประชารัฐภายในประเทศ อาจจะยังไม่เพียงพอ เราจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายระดับโลกด้วย
เช่นกัน ตัวอย่างที่ดีที่ผมอยากเล่าให้ฟัง เช่น ประเทศของเราได้ท างานร่วมกับองค์กร NGO ที่ชื่อว่า “ICAN” 
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) และอีกหลายองค์กร  รวมทั้งประเทศต่าง ๆ 
ในการผลักดันเรื่องการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์จนเป็นผลส าเร็จ  โดยประเทศไทยได้ลง
นามและเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฉบับนี้แล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ณ องค์การสหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก  ซึ่งต่อมา ICAN ได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ าปี ค.ศ. 2017 ใน
บทบาทดังกล่าว ซึ่งก็สอดคล้องกับท่าทีและนโยบายของประเทศไทยมาโดยตลอด  นับวา่ประเทศไทยก็เป็น
ส่วนหนึ่งในความส าเร็จครั้งนี้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยครับ ที่ส าคัญก็นับเป็นความส าเร็จของมวลมนุษยชาติ ที่
รัฐบาลนี้ให้ความส าคัญและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา ความส าเร็จทั้งปวงเหล่านั้น 
แม้จะเป็นระดับบุคคล ก็ย่อมส่งผลดีไปถึงระดับประเทศในที่สุด ผมขอเน้นสมการความส าเร็จอีกอันหนึ่งในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 อีกครั้งว่า ต้องประกอบด้วยความเพียรและความร่วมมือ และก็ฝากเป็นข้อคิดอีกประการหนึ่ง



รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งท่ี  5 /  2560                                                                    หน้า ๕ 

ว่าประเทศไทยต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันท าในสิ่งที่ตนถนัด และท าให้ดีที่สุด ผมอยากให้เราคนไทย ได้มอบ
ก าลังใจให้แก่กัน ดีกว่าเราจะติเรือท้ังโกลน หรือวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาที่ไม่สุจริต เพื่อจะท าให้เกิด
บรรยากาศความขัดแย้ง แล้วบ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่  มีแต่ความผาสุก  
พี่น้องประชาชนที่รักครับ 
สัปดาห์นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการนโยบายส าคัญ 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ่ีน้อง
ประชาชน ทั้งประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลดีโดยตรงกับผู้มีรายได้น้อย และระดับกลาง ดังนี้ 
1. โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็น
นโยบายที่ส่งเสริมการเสียสละ หรือการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ฐานะ
ดี ไม่เดือดร้อน เพ่ือน าไปบริหารจัดการในรูปแบบกองทุน แล้วน ามาเป็นส่วนเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 
และยังเดือดร้อนอยู่  ถือว่าเป็นการท าบุญร่วมกันตามนิสัยคนไทย และวัฒนธรรมไทย ๆ ที่ชอบช่วยเหลือผู้ที่ขัด
สน รัฐบาลเพียงเข้ามาสร้างกลไกให้บุญกุศลเหล่านั้น เกิดเป็นมรรค เป็นผล ตรงไปยังผู้ที่สมควรจะได้รับ ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ให้นั่นเอง เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุที่ล าบากอยู่ มีรายได้ในการด ารงชีพมากข้ึน  มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส าหรับผู้ที่เสียสละ นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว ท่านยังจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็น
ความภาคภูมิใจ ตอบแทนการท าความดีในครั้งนี้ อีกท้ังก็จะยังได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 1 เท่าของเงินที่บริจาค มองดูแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่มากนัก แต่ถ้าคูณเป็นปีก็หลายพันบาทอยู่ครับ  ทุก
คนก็สามารถแสดงความจ านงจะบริจาคได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  จะบริจาคเป็นปี เป็น
เดือน เป็นงวด ก็แล้วแต่ความสมัครใจ เงินส่วนนี้ก็จะไปเพ่ิมเติมให้กับคนอ่ืน ๆโดยเฉลี่ยมากข้ึน ก็คงไม่ใช่
สาเหตุเพราะรัฐบาลไม่มีสตางค์ แต่เราจะท าอย่างไรถึงจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ถึงคนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ 
ที่เรียกว่าความเป็นธรรมครับ 
2. มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 หรือ ช็อปช่วยชาติ ตามนิยามท่ีพ่ีน้องสื่อมวลชน
ตั้งให้     ก็จะเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศเท่านั้น แล้วน ามาขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท สินค้านั้น ต้องไม่ใช่สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ เป็นต้น รายละเอียดตามที่เป็นข่าวไปแล้ว เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ศกนี้ ทั้งนี้ ก็อย่าลืมขอหลักฐานเป็นใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบ 
ได้แก่ มีชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ 
ในใบก ากับภาษี เป็นต้น   
ส าหรับโครงการนี้ เราไม่ได้มุ่งหวังให้มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เพียงแต่ต้องการลดค่าใช้จ่ายส าหรับพี่น้อง
ประชาชน ที่มักจะมีการจับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับชีวิต ซ่อมแซมอุปกรณ์ประจ าบ้าน ซ่อมรถ ซ่อม
เครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงปลายปีอยู่แล้ว ก็ขอให้พิจารณาใช้จ่ายอย่างประหยัด 
คนมีมากก็ใช้มาก คนมีน้อยก็ใช้น้อยเท่าที่จ าเป็น อย่างพอเพียง ให้เหมาะสมกับฐานะ อย่าไปคิดว่า รัฐบาลจะ
แจกแต่เพียงอย่างเดียว ลดให้ อะไรให้ บางครั้งนี่อาจจะเป็นนิสัยต่อไป ถ้าเราเข้าใจในระบบของธุรกิจ ก็ทราบดี
ว่าการท่ีเรามีการซื้อของมากขึ้น การผลิตก็จะมากขึ้น แรงงานในแต่ละกลุ่มกิจกรรม วันนี้ก็ในกลุ่ม SME หรือ
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย รายใหญ่ ก็ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน เขาก็ได้ค่าแรงด้วย ถ้าไม่มีคนซื้อ
ก็ไม่มีคนผลิต เมื่อไม่มีคนผลิต ก็เดือดร้อนไปทั้งหมด ทั้งผู้ประกอบการ แล้วก็แรงงานก็เดือดร้อน เพราะฉะนั้น
อย่าไปหลงเชื่อค าบิดเบือนต่าง ๆ เลยครับ  
 ส าหรับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญก็คือค าถามอีก 6 ข้อ ที่ขึ้นตามหน้าจอนั้น ก็จะเป็นค าถามต่อเนื่องของผม 
เนื่องจาก 4 ข้อเดิม ที่ผมได้สอบถามพ่ีน้องประชาชนไปแล้ว ก็จะรวมเป็น 10 ข้อ ทุกคนสามารถไปให้ค าตอบ
ได้ แสดงความคิดเห็นได้ หรืออาจเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความคิดเห็นก็ได้อย่างเป็นอิสระ และเปิดกว้าง ผม
อยากให้ช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงออกมาตามช่องทางนี้ได้ครับส าหรับผู้ที่เคยตอบ 4 ค าถามแรกมาแล้วก็
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สามารถจะตอบใหม่ได้ทั้ง 10 ข้อ เรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ไม่ได้มีเจตนาทางด้านการเมือง หรือ
จะไปสร้างความขัดแย้งกับบรรดานักการเมือง พรรคการเมืองที่ดี ๆ ท าเพ่ือชาติบ้านเมือง มีมากมาย เราก็
สมควรสนับสนุน ผมเพียงแต่สร้างความเข้าใจ สร้างหลักคิดให้กับพ่ีน้องประชาชน กับกลุ่มทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่า 
ที่ท่านกล่าวว่าประชาชนย่อมมีสิทธิ์มีเสียงที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองไทยนั้นคืออะไร 
นักการเมือง พรรคการเมืองที่ดี ก็คงต้องเห็นชอบด้วยกันในเรื่องนี้ เพราะทุกคน หลายท่านก็ตั้งใจในการที่จะ
ท าให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปข้างหน้า เราทุกคนต้องยอมรับข้อบกพร่อง  ปัญหาที่เกิดข้ึนในระบอบ
ประชาธิปไตยของเราในช่วงที่ผ่านมา ก็มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ รุนแรงมากข้ึน 
ขัดแย้งมากข้ึน วันนี้ต้องกลับมาสู่ปกติให้ได้ ทั้งนี้เราจะต้องท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับพี่น้องประชาชน ท า
ผิดก็ท าใหม่ได้ หรือท าไม่ดีก็ท าให้ดีขึ้นได้ในโอกาสหน้า ทั้งนี้ ผมอยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีความหวัง 
สมหวัง มองอนาคต แล้วก็เดินหน้าไปสู่อนาคตของเรา คือประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน เราก็คง
จะต้องมุ่งเน้นนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ และท างานร่วมกับนโยบายของพรรคการเมือง ถ้าทุกพรรค
การเมืองเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับนโยบายของพรรค ท าในสิ่งที่มันควรจะเป็น ก็จะเกิดการปฏิรูป
ประเทศ ตามที่เราทุกคนต้องการในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของผู้มีรายได้น้อย ที่เราจ าเป็นต้องมีมาตรการดูแลเฉพาะเป็นพิเศษ ซึ่งก็มีหลากหลายกุล่ม หลายอาชีพขณะนี้
เราจะคิดแบบเดิม ๆ ไม่ได้อีกต่อไป เพราะว่าไม่เข้มแข็ง เราต้องมีการจัดระเบียบ มีการสร้างระบบ สร้าง
มาตรฐาน ก าหนดเป้าหมาย มีแบบแผน มีแผนแม่บท มีแผนปฏิบัติการ และแผนในการปฏิรูปให้ชัดเจน ว่าเรา
จะท าอะไร จะแก้ปัญหาอะไร แล้วก็จะให้เกิดผลกับกลุ่มใดอย่างไร  และจะท าให้ทั่วถึงได้หรือไม่ เราคงต้อง
ช่วยกัน  บรรดาพรรคการเมือง นักการเมือง กับรัฐบาลและ คสช. เวลานี้  เราควรจะต้องค านึงถึงคนไทยทั้ง
ประเทศเกือบ 70 ล้านคน มีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้หญิง คนชรา มากมาย เราต้องมีมาตรการที่หลากหลาย ที่
ต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านลงไปทั้งหมด ก็จะเป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ไม่เป็นธรรมภิบาล  ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม คือไม่เข้าถึง คือไม่เท่าเทียม ก็คือทุกคนไม่
เข้าถึงโอกาส  ความเป็นธรรมก็คือผู้มีรายได้น้อยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จากทางภาครัฐ ไม่ใช่ทั้งหมด ก็
คือการบริหารด้านงบประมาณต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราท าอย่างนี้ได้ ก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมี
ธรรมภิบาล  เพราะฉะนั้นบรรดานักการเมือง พรรคการเมือง ทุกท่าน ผมไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร ผมต้องการท า
ให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคต แล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งเกิดข้ึนอีก ผมก็คาดหวังว่า หลายคน 
หลายท่านหลายพรรค จะได้มีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวของทุก ๆ ท่าน ของทุก ๆ พรรค  ซึ่งก็มีดี ๆ อยู่
มาก มีไม่ดีอยู่ไม่มากนักหรอก ก็หวังว่าจะมีการปฏิรูปตัวเองครับ ลองฟังที่ผมพูดดูแล้วให้ลองคิดดูสิครับว่าผมมี
เจตนาอะไร  ผมไม่อาจจะไปทะเลาะกับใครได้ เพราะผมเข้ามา ผมจ าเป็นต้องสร้างความปรองดอง ความ
ปรองดองก็คือด้านการเมืองด้วย ทุกคนจะต้องมีการปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพรรค เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนมาก่อนเสมอ ถ้าเราท าดีได้อย่างนี้เราก็จะอยู่ครบวาระ ไม่ต้องไปเตรียมการเพื่อจะเลือกตั้งใหม่
ตลอดเวลา ก็จะท าให้เกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมาอีกด้วย  

2. ความมุ่งม่ัน ความตั้งใจในการขับเคลื่อนการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้ทุ่มแทท้ัง
ทรัพยากร ก าลังคน ขณะนี้ อยู่ในช่วงเก็บเด็กตกหล่นที่อยู่ภายนอกการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา  ซึ่งคาดว่ามีเด็ก
ประมาณ 100,000 กว่าคนที่อยู่นอกระบบ และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

3.  สร้างความตระหนักให้นักเรียน และประชาชน เรื่องการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ยกตัวอย่างของคุณโจ 
(บอย สเก้าท์) ที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวฉับพลัน  มอบให้ผอ.เขต ทั่วประเทศ ประสาน ขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เข้าสู่ห้องเรียนโดยเร็ว โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อจัดเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม
ให้กับครูและนักเรียนในสังกัด 
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4.  ความภาคภูมิใจชองเรากระทรวงศึกษาธิการ  นับตั้งแต่ที่จัดให้มีการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ 
ท้องสนามหลวง  ปัจจุบันนี้  มีโรงเรียนในสังกัด  เข้าชมนิทรรศการแล้ว 821 แห่ง รวมผู้เข้าชม 76,226 คน  โดย 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากชื่นชมโรงเรียนและนักเรียนทุกคน 

5.  ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค 
และมีความส าเร็จอีกมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ระดับบุคคล อาทิ ความส าเร็จของ “น้องทาม”  เด็กชาย วรรธนะ 
ค าอินทร์ ที่ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย คือ ไม่มีแขน แต่มีความมุมานะ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนและก าลังใจ ในการวาดภาพต้นไม้ของพ่อ จน
เป็นผลส าเร็จ น่าประทับใจ เป็นการแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพสกนิกรชาวไทย  อีกความส าเร็จหนึ่ง เป็นของคณะนักเรียนไทย จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
จังหวัดตราด ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1 (JAL Origami Plane 
Asian Competition) ที่เกาะมิยาโกะ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 – 5 พ.ย. ที่ผ่านมา 
ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป และประเภททีม รวม 4 รางวัล ซึ่งต้องอาศัยความอุตสาหะ และการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่
เสมอ กว่าจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย แล้วไปชนะผู้แข่งขันจากอีกหลายประเทศ ประกอบกับความร่วมมือกันระหว่าง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมเครื่องบินกระดาษ
พับประเทศไทย  

6.  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในต าแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.มีหนังสือแจ้งเรื่องการสอบครูผู้ช่วย เหตุ
พิเศษมาแล้ว ขอแจ้งมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

 6.1  ห้ามมิให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และข้าราชการในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระท าการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดท าเอกสาร
จ าหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับราชการคัดเลือกโดยเด็ดขาด 

 6.2  สอดส่อง ก ากับ ดูแลข้าราชการในสังกัด และเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก 

 6.3  ก าหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมิให้
แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก 

 ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทราบโดยด่วนที่สุด 

7.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ฝากตรวจสอบการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเยน ให้มีการ
วางแผนให้รัดกุม ที่ส าคัญ การเดินทางในช่วงกลางคืนไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ให้โรงเรียนรายงานมายังเขตก่อนการ
เดินทางเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ขอยกย่องครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ความหวังดีกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการพานักเรียนไปแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ แต่ขอให้เพ่ิมความ
ระมัดระวังในการเดินทางในการพานักเรียนออกจากโรงเรียนไปในที่ต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงกลางคืน ควร
จ ากัดความเร็วของรถ ตามท่ีกรมทางหลวงก าหนด ในการจ้างเหมารถ รถควรอยู่ในสภาพดี พนักงานขับรถควรพร้อม
ปฏิบัติงาน และหากเดินทางไกลควรมีผลัดเปลี่ยน ครูผู้ควบคุม ควรดูแล พนักงานขับรถด้วย และปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่อย่างเข้มงวด 

8.  การให้ความเอาใจใส่นักเรียน โรงเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี  ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก อย่างเช่น 
โรงเรียนบ้านหนองแกนวัตกรรมการสอนภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยการใช้สีของ ร.ร.บ้านหนองแก จังหวัดสระแก้ว จนเด็ก
สอบได้คะแนนโอเน็ตระดับประเทศ “น้องทาม”  เด็กชาย วรรธนะ ค าอินทร์ ที่ชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย คือ ไม่มีแขน แต่มีความมุมานะ ประกอบกับ
ได้รับการสนับสนุนและก าลังใจ ในการวาดภาพต้นไม้ของพ่อ จนเป็นผลส าเร็จ ผมเป็นสมาชิกไลน์ของครูภาษาไทย กลุ่ม
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ไลน์ภาษาไทย เป็นกลุ่มที่แบ่งปันสื่อการเรียนการสอนได้ดีมาก ยกตัวอย่างเช่นสื่อการเรียนการสอนของจังหวัด
กาญจนบุรี ต้องขอขอบคุณและชื่นชม 

9.  แนะน าให้ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านนามั่ง จ.อุดรธานี เป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์แบบทุกๆด้าน 
เช่น โรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

10.  แจ้งก าหนดการของ เลขาธิการ กพฐ.   
 10.1  วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  ช่วงเช้า  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียน

เตรียมอุดม  ช่วงบ่าย  รับมอบทุนจากบ.กะทิชาวเกาะ 
 10.2  วันที่ 17  พฤศจิกายน  สพฐ.สัญจรพบเพ่ือนครูที่จังหวัดอุดรธานี 
 10.3  วันที่ 18 – 19   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จะจัดประชุมระดมการ

จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สถานที่จัดที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 23  อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก 

11.  เชิญชวนให้พี่น้องเราร่วมบริจาร โครงการ “จากใจ ส่งใจ สู้ภัยหนาว” 
12.  โครงการ Boot camp ในปี พ.ศ. 2560  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  

เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มีด าริให้ขยายผลจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเพ่ิมเติมอีก 8 ศูนย์ และในปี พ.ศ. 
2561  เปิดศูนย์เพิ่มอีก 3 ศูนย์ รวมเป็น 15 ศูนย์  

ได้แก่  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลสอบ CEFR (The Common Euguages) ในระดับดีมาก ผ่านการ
อบรมแบบเข้มเป็นเวลา 1 เดือน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก British Council ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับ
วิทยากรชาวต่างชาติในการอบรมครูในแต่ละรุ่น   

ในปีงบประมาณ 2559 – 2560  มีจ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้ง    ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร รุ่นที่ 1 – 10 รวมทั้งสิ้น 5,595 คน แบ่งเป็น   

* ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา 2,737  คน   
* ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา 2,858 คน 

  การด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการอบรม ในปีงบประมาณ 2561 
   * อบรมศึกษานิเทศก์สาระภาษาอังกฤษ เรื่องการนิเทศครู ที่ผ่านการอบรม Boot Camp เขตพ้ืนที่ละ 
1 คน  รวมจ านวนผู้ผ่านการอบรมโดยประมาณ 225 คน 

    -  นิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ในปีงบประมาณ 2560 โดยศึกษานิเทศก์แต่ละ
เขตพ้ืนที่ (Face to Face mentoring)  

   -  นิเทศ ติดตามครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ในปีงบประมาณ 2561 โดย BC Trainers ผ่าน
ระบบออนไลน์ IRIS Connect (The video-based professional learning platform) 

   13.  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    13.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก 

    13.2  เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีงาม
ระหว่างนักเรียนไทยกับนานาชาติ 

   เป้าหมาย 

1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน 
IRMO 2017 จ านวน 16 คน 4 ทีม คือ ทีม A  ทีม  B ทีม C  และ ทีม D 
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   เชิงคุณภาพ 

1.  ยกระดับความรู้ความสามารถนักเรียนด้านคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 

 
สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ITMO 2017) 
ประเภท เหรียญทอง เหรียญ

เงิน 
เหรียญ

ทองแดง 
ชมเชย รวม 

บุคคล 4 7 4 1  

ทีม 1(4) 1(4) 2(8) -  

กลุ่มบุคคล 2(8) 1(4) 1(4) -  

คะแนนรวมสูงสุด 1(4) - - -  

คะแนนเต็ม 2(2) - - -  

รวม 1(22) 9(15) 7(16) 1(1) 27(5) 

    

   ในวันที่  19 – 24  พฤศจิกายน  2560  จะน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา  International and Science Olympiad for Primary 
school 2017 (IMSO) 

   ทั้งนี้  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกโรงเรียน และ
ขอขอบคุณ คณะครูและผู้บริหาร ที่ช่วยกันผลักดันนักเรียน และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ท าให้ประเทศไทยมีชื่อเสียง 
หวังไว้ว่าจะมีเด็กเก่งแบบนี้เพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ  แนวคิด  ไม่ใช่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งจะท าได้  อยากให้ทุกโรงเรียนท า
ได้ 
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   14.  ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ จุดเริ่มต้นที่มีหัวใจเดียวกัน ร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน 
นโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี ด้านการศึกษา เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 
ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ครั้งที่ 4 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมคือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้บริหารระดับสูงจาก 12 องค์กรเอกชนใหญ่
ระดับประเทศ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ.ซีพี 
ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสานต่อพลังความร่วมมือ พร้อม
ประกาศขอบคุณ 711 ผู้น ารุ่นใหม่ (School Partner) จากทุกองค์กรเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการในปีแรก จน
สามารถจุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาไทยสู่ยุดดิจิทัล ในโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,351 แห่ง ใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ตอบโจทย์ตาม 10 ยุทธศาสตร์หลักชองโครงสร้างในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางสานพลัง
ประชารัฐ ทั้งการลดความเหลื่อมล้ าให้นักเรียนได้เข้าถึงไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียใน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ การ
พัฒนาคุณภาพคนโดยสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 749,349 คน ปั้นคุณตรูมืออาชีพ 36,397 คน เสริมแกร่งผู้อ านวยการ 
3,351 โรงเรียนประชารัฐ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ที่เหล่าผู้น ารุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่โรงเรียนประชารัฐ 3,351 ทั่วประเทศ ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน รวม 312,621,993 บาท 
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดระดับสากล เพื่อรองรับการประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โรงเรียน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
อย่างชัดเจน ตั้งเป้าขยายบทบาทความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนอื่นๆ ในปีต่อไป 
รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) เป็นหนึ่งในโครงการ
ภายใต้คณะท างานสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน 12 องค์กร และ
ภาคประชาสังคม โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เพราะสิ่งที่เราร่วมกันท า

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/photos/85653/1013234.JPG
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ในตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลในทันที แต่ในอนาคตข้างหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้วยความร่วมมือของประชารัฐในครั้งนี้
จะคงอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับการปฏิรูปการศึกษานั้น หากท าการศึกษาจริง ๆ จะพบว่าการปฏิรูปมี 3 ระดับ คือ “เร็ว-
กลาง-ช้า” กล่าวคือ การปฏิรูปที่จะเห็นผลอย่างเร็วที่สุดจะใช้เวลาประมาณ 10 ปี ถ้าเห็นผลในระดับกลางจะใช้เวลา
ประมาณ 20 ปี และหากเห็นผลอย่างช้าจะใช้เวลาประมาณ 30 ปี เช่นเดียวกับประเทศท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิรูปการศึกษา เช่น ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ดังนั้น เราต้องย้อนกลับไปดูว่าเมื่อประมาณ 10-15 ปีที่แล้ว 
ประเทศเหล่านี้ได้ท าอะไรที่ท าให้การปฏิรูปการศึกษาจนกระทั่งประสบผลส าเร็จในทุกวันนี้ 
“ขอบคุณ 12 บริษัทที่เข้ามาทุ่มทรัพยากรเพ่ือร่วมปฏิรูปร่วมกัน และด้วยองค์ประกอบดังกล่าวนี้ มั่นใจว่าในอนาคตจะ
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอน เปรียบเสมือนเข็มชั่วโมงบนนาฬิกาที่เดินได้ เพราะเข็มวินาทีมุ่งหน้าเดินไป
อย่างไม่หยุดหย่อน และทุกคนในวันนี้ก็คือฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปร่วมกันเพ่ือให้เกิดภาพความส าเร็จที่
ยิ่งใหญ่ จึงขอขอบคุณและเป็นก าลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกันท างานเพ่ือลูกหลานของเรา ทั้งที่ในความเป็นจริง
แล้วองค์กรของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องเข้ามาช่วยภาครัฐก็ได้ แต่ทั้ง 12 องค์กร
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีใจที่จะเข้ามาช่วย ด้วยการทุ่มทรัพยากรทั้งคนและงบประมาณ จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่ง เพราะในที่สุดแล้วประโยชน์ที่เกิดจากโครงการนี้จะส่งผลต่อลูกหลานเราในอนาคต และท าให้ภาคเอกชนได้คน
ที่มีคุณภาพเข้าไปท างานอีกด้วย” 

  15.  ขอเชิญร่วมประกวดฉากพุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยทั้งนี้  มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว  2 คน โดย สพฐ. จะจัดส่งเสื้อ
ไปให้  ประกอบด้วย  คุณพงษ์อนันต์  ค าน่าน  ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา จ.ตาก เละคุณพิกุลทอง สังข์เงิน สพป.
พิษณุโลก เขต 3  
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  16.  ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 

   สพป.ยะลา  เขต 1   สพป.พิษณุโลก เขต 1  สพป.ปัตตานี เขต 1-2  สพป.สิงห์บุรี สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 สพม.เขต 40 
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   ในการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลต่อ โดยต่อไปรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. คงจะทราบและแพร่หลาย  
ฝากผอ.เขต เจ้าหน้าที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นช่องทางที่ท าให้เราสื่อสารได้เร็วขึ้น และรับทราบข้อมูล
ในการสื่อสารได้เร็วขึ้น 
เลิกประชุมเวลา 09.00น. 

************************************************ 

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            

                   (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )    (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ        ผอ.กลุ่มอ านวยการ 


