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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 12  / 2561 
28  มีนาคม  2561 เวลา  07.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู 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. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
7. นางสาวจ าลอง  พินเมือง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
8. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นายจรัญ  จากยางโทน ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ   
2.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ไปราชการ 
3.  นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
2.  นางทัศนา  จันทร์ลา    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
3.  นายภานุพงศ์  พละสาร  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อม
ด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1และผู้อ านวยการกลุ่ม ,ส่วน รว่มรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO 
Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 
 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ณ นคร
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นเพ่ือหารือกันระหว่างผู้น าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนกับออสเตรเลีย ภายใต้หัวข้อ “การ
ส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งค่ังในภูมิภาค” ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีผลลัพธ์การหารือที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงให้ได้โดยเร็วออสเตรเลีย ถือเป็นประเทศคู่เจรจาที่เก่าแก่ท่ีสุดของอาเซียนมากว่า 44 ปีแล้ว ท าให้มีความ
เข้าใจอาเซียนเป็นอย่างดี เข้าใจระหว่างกันทั้ง 2 ทาง ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการด าเนินความสัมพันธ์กับโลกภายนอก รวมถึงการหาความสมดุลในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนา
แนวคิดอินโด-แปซิฟิกที่จะเชื่อมโยงประเทศในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูงเราจึงต้องเร่งพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในหลาย ๆ ด้านเพ่ือจะรองรับความท้าทายต่าง ๆ  
ส าหรับในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งมีศักยภาพที่จะน ามาใช้
เป็นเวทีในการยกระดับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นขึ้นได้อีกในการเดินทางครั้งนี้ ผมและผู้น าประเทศ
สมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ
ต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อย้ าเจตนารมณ์ในการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย
สากล และยังได้รับรองปฏิญญาซิดนีย์ซึ่งเป็นเอกสารก าหนดวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการต่อต้านภัยคุกคามในหลายรูปแบบต่อความมั่นคง การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่มหาสมุทรร่วมกัน
อย่างสันติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล และการบินเหนือน่านฟ้าในภูมิภาค ส่วนในด้านเศรษฐกิจ ก็จะมีการสนับสนุน
การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน ที่รวมถึงการเร่งรัดการจัดท าความตกลง RCEP การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้ง 
การร่วมกันสนับสนุน Micro SME และลดช่องว่างการพัฒนาอีกทั้งจะส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชนผ่านความ
เชื่อมโยงทางการศึกษา ความร่วมมือทางสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขด้วย นอกจากนี้ ออสเตรเลียได้เสนอโครงการ
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งเสาการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือด าเนินการ โดย
มุ่งเน้นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการต่อต้านการค้า
มนุษย์ เพิ่มเติมด้วยส าหรับในที่ประชุม ผมได้เน้นย้ าว่าแนวคิดอินโด – แปซิฟิกท่ีก าลังร่วมกันพัฒนานี้ ควรน าไปสู่ดุลย
ภาพทางยุทธศาสตร์ใหม่  โดยค านึงถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน ด้วยความยึดถือการไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพ
ซึ่งกันและกัน และการสร้างประโยชน์ร่วมกันโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ได้ย้ าเช่นกัน ว่า
อาเซียนคือหัวใจของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกนี้นอกจากนั้น ยังได้มีการหารือประเด็นในภูมิภาคและโลกท่ีอยู่ในความ
สนใจของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี และพัฒนาการของสถานการณ์ในรัฐยะไข่  ซึ่งผมก็ได้เสนอให้
มีการจัดตั้งกลไกท่ีจะส่งเสริมพ้ืนที่ปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐยะไข่ให้เป็นเอกภาพ จากบรรดาประเทศสมาชิก 
โดยจะต้องรับฟังความต้องการ หรือเจตนารมณ์ของรัฐบาลเมียนมาร์ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแทรกแซงจากภายนอก
ได้ เราต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้โดยเร็วโดยอาเซียนด้วยกันเองสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีเอกภาพในปีหน้านี้ ไทย
จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ท าให้เราจะต้องท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียน
ตลอดปี รวมถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2565 ด้วย  ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเตรียมการอย่างดีที่สุดเพ่ือให้เห็น
ความพร้อมของไทยและเป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและบทบาทของไทยในการเป็นผู้น าในหลาย ๆ ด้าน
ด้วย ผมขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันเพ่ือแสดงให้เห็นความน่าอยู่ ความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศเราร่วมกันด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าการประชุมเอเปคจะปี 2565 ก็ตาม ใคร
จะเป็นรัฐบาลก็ตาม เราคงต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้   วันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการเตรียมการประชุมทั้ง 2 
ประชุม ปีหน้าประชุมอาเซียน ปี 65 ประชุมเอเปค ต้องเตรียมการทั้งหมด ก็ขอให้สานต่อกันต่อไป บ้านเมืองต้อง
สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยมีเสถียรภาพ ปัจจุบันรัฐบาลมีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน เพ่ือรับฟังข้อมูลจากทุกคน ทุก
ฝ่าย ทั้งสายด่วน 1111 ของรัฐบาล  สายด่วน 1567 ของกระทรวงมหาดไทย  หรือสายด่วน 1299 ของ คสช. แล้ว
ก็มีศูนย์ด ารงธรรมทุกจังหวัด ทุกพ้ืนที่ ก็ขอให้ใช้ช่องทางต่างๆ เหล่านั้นจะดีที่สุด ก็ร้องไปถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อ ก็
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ขอให้ท ามาอีกครั้งหนึ่ง อาจจะส่งมาส านักนายกรัฐมนตรีก็ได้ในเรื่องใหญ่ๆ ส าคัญๆส่วนเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ขอให้ส่งทาง
หน่วยงานจะดีกว่า เพราะนายกรัฐมนตรีจะได้แก้ไขในโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นปัญหา เพราะเรื่องเล็กๆ นั้นเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ เรื่องของหน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติจะต้องแก้ไขอยู่แล้ว เร็วๆ นี้จะเปิดช่องทางใหม่ “สายด่วนไทยนิยม” ใน
รูปแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก ที่ตอบสนองความสะดวกและรวดเร็วของพ่ีน้องประชาชนที่มีมือถือ
กันแทบทุกคน ก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันขอย้ าอีกครั้งครับว่า การทุจริตที่ตรวจสอบพบจากข้อร้องเรียนของภาค
ประชาชน รัฐบาลและคสช. นั้นจะด าเนินการให้ทุกเรื่องขอให้อย่าเป็นการกลั่นแกล้ง หรือเป็นการท าให้เกิดปัญหาใน
เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเลย ก็เพียงแต่ว่าขอข้อเท็จจริงขอพยานหลักฐาน พอสมควร ให้เกิดความกระจ่างชัด 
จะได้ด าเนินการต่อได้ เราจะต้องท าให้เป็นธรรม ตามข้ันตอน ตามกระบวนการและข้อกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีหลายเรื่อง
ในเวลานี้ ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจ เราจ าเป็นต้องใช้กระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและผู้ถูก
กล่าวหาตามกฎหมายที่มีอยู่ 
พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 
เมื่อวาน ผมได้ไปตรวจราชการ ที่จังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของข้าราชการใน
พ้ืนที่ ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ ทั้งความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ด้วย ได้มีโอกาสได้ร่วมเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ตอนนี้เขามีการท าเวทีประชาคมหมู่บ้านในครั้งที่ 2 จากการท างานของชุดท างานลงไป ของโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมีผู้น าท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่กว่า 300 คนเข้าร่วมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอบคุณมาก
ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้จับเข่าคุยกันและรับทราบปัญหา และความต้องการจากปากพี่น้องประชาชนโดยตรง ไม่ใช่งาน
การเมือง เป็นการท างานลักษณะประชารัฐ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุด เป็นอันดับที่ 76 เช่น เรื่องน้ ากิน
น้ าใช้ ความต้องการประปาหมู่บ้าน แก้ไขซ่อมแซม ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ให้ทุกคนมีสุขภาพดี จะได้มีแรงท างานเพ่ือ
ครอบครัว ไม่ป่วยไข้ ไม่ต้องเสียเงินรักษาพยาบาลโดยไม่จ าเป็นการขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
นอกฤดูกาล กลุ่มทอผ้าได้ขอให้จัดหาสถานที่แสดงสินค้า ซึ่งก็คงต้องน ารูปแบบตลาดประชารัฐเข้ามาบริหารจัดการช่วย
ด้วย ประเด็นปัญหาและข้อเสนอเหล่านั้น ก็จะถูกบรรจุไว้ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งมีกลไกระดับล่างดูแล และ
ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยมีหลักการบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ส าคัญคือการบริหาร 2 ทางท้ังจาก
บนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน ปรับให้ตรงกัน ด้วยการรับฟังปัญหาจากพ้ืนที่ เหมือนในวันนี้ นอกจากนี้ การพัฒนาไทย
นิยมยั่งยืนจะเป็นกลจักรขับเคลื่อนประเทศโดยมีประชาชนเป็นแกนกลาง และการระเบิดจากข้างใน เข้มแข็งด้วยตัวเอง 
แทนการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายทางการเมือง แล้วก็มีตัวแทนในพ้ืนที่ ก็ไม่เท่าเทียม มีความเหลื่อมล้ า ในเรื่อง
ของการกระจายรายได้ การสร้างนวัตกรรม อะไรก็แล้วแต่ อย่างเช่นที่ผ่านมา ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ผมอยาก
ให้เข้าใจว่า รัฐบาลก าลังสร้างสถาปัตยกรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของไทยเองที่เรียกว่า ไทยนิยม ยั่งยืน 
เราจะต้องเริ่มจากการสร้างหลักคิดท่ีถูกต้อง เช่น เห็นประโยชน์จากการปลูกพืชที่หลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ที่ราคานับวันจะตกต่ า ถ้าเราปลูกมากเกินไป การปลูกพืชอินทรีย์ให้ได้ราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด ก็มีข้ันตอนก่อน
จะไปเป็นพืชอินทรีย์ เรามีเกษตรปลอดภัย มี GAP เหล่านี้  ท้ายสุดก็ไปสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ คือการไม่ใช้
สารเคมีเลยก็ขอให้ติดตามในเรื่องเหล่านี้ด้วยราคาจะต่างกันทั้งหมด ทั้งในและนอกประเทศ การท าเกษตรแปลงใหญ่ 
เพ่ือจะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มอ านาจในการต่อรอง ส่งเสริมการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเป็นที่มาของความสามัคคีปรองดอง
ในหมู่คณะ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน หาอัตลักษณ์ หรือสร้างข้ึนมา อัตลักษณ์ประจ าถิ่น หาจุดขาย ขยายจุดเด่น
สร้างเรื่องราว สตอรี่ที่เราเคยพูดกันบ่อยๆ เสมอสร้างสตอรี่ให้ได้ที่ไม่เหมือนใคร คนที่ผ่านมาก็จะแวะพ้ืนที่นั้น เพ่ือจะ
ท่องเที่ยว หรือไม่ก็ไม่ผ่านเลยไปเหมือนเดิม กลายเป็นเมืองผ่านทั้งหมด สิ่งส าคัญๆ ในพ้ืนที่ก็เลยไม่ได้ปรากฏออกมา 
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ในท้องที่ต้องเริ่มเองก่อนด้วย สร้างการท่องเที่ยวภายในชุมชนของเราเองโดยคนในประเทศของ
เราเอง โดยคนในพ้ืนที่ของเราก่อน แล้วก็จะสร้างแพร่กระจายออกไปในการประชาสัมพันธ์ไปภายนอก รัฐบาลก็จะไป
เติมเต็มเหล่านั้น เพราะฉะนั้นทุกคน ทุกพ้ืนที่ก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเหล่านั้น ทุกคนควรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของตน ต้องใส่ใจสิทธิของตัวเอง ต้องรู้ว่าเราได้สิทธิอะไรบ้าง จะได้ไม่มีใครมาหา
ประโยชน์จากสิทธิของเราเช่นที่ก าลังสอบสวนกันอยู่วันนี้ หลายคนไม่ทราบว่าตัวเองจะได้สิทธิเท่าไรอย่างไรขอให้เพียง
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รับเงินอย่างเดียว ไม่ถูกต้องครับ ต้องช่วยกันสองทางจะได้ไม่ทุจริต กันอีกต่อไป รัฐบาลมีหน้าที่ท างานเพ่ือประชาชน 
โดยการดูแลผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน ประเทศก็จะได้ตามไปด้วยในส่วน
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน ความปลอดภัยบนท้องถนน น้ าอุปโภค บริโภค น้ าประปา น้ าบาดาล ที่ขอมาเราก็จะรีบจัดการ
โดยเร็ว อาจจะต้องใช้งบประมาณอ่ืนเข้าไปเสริมด้วย  ส าหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้น ก็ขอให้นักศึกษา – อสม. – 
ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ช่วยกัน ให้ความร่วมมือเข้าไปร่วมด้วย กับคณะท างานในแต่ละพ้ืนที่ของตน เพราะ
หลายอย่างนั้นใช้งบของไทยนิยม หลายอย่างใช้งบของฟังก์ชั่น คืองบของรายจ่ายประจ า หลายอย่างก็ไปใช้งบของงบ
สะสมของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วม ไม่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะท าอะไรอย่างไร ก็ไม่เกิดการสอดประสาน
บูรณาการกันในพ้ืนที่ ก็ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิม ใช้เงินไป แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ นายกฯ ท้องถิ่น แต่ละระดับ ก็ขอให้ร่วมมือกันให้มีการบริหารจัดการให้ได้ในการจัดท าโครงการ 
แล้วก็ใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เพ่ือให้เกิดหลักคิดและสร้างกลไกประชารัฐในการช่วยกันท างาน
พัฒนาบ้านเมือง ประเทศชาติ ให้ตอบสนองตรงความต้องการของประชาชน ในแต่ละพ้ืนที่ให้ได้โดยเร็ว เราจะมานั่ง
แก้ปัญหาเดิมๆ กันตลอดไป 10-20 ปีไม่ไหวแล้ว เราต้องไปท ากิจการใหม่ๆ แก้ปัญหาเรื่องใหม่ๆ อันนี้เราแก้มาไม่รู้กี่
สิบปีแล้ว เป็นประชาธิปไตยมา 80 กว่าปีแล้ว บางอย่างยังแก้ไม่ได้ ต้องช่วยแก้วันนี้แล้วครับ วันหน้าเราจะได้ทันคนอ่ืน
เขา หรือน าเขาบ้าง 
สุดท้ายนี้ 
เราพูดเรื่องทุจริตมาก็บ่อยแล้ว หลายคนจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับบ้านเมืองของเราเอง บางครั้งต่างประเทศก็ไม่ไว้ใจ 
เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือเรื่องของการตรวจสอบ ไม่ใช่พูดกันเสียหาย ก็คงจะมีดีๆ อยู่มากมาย
มากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ต่างชาติเขาก็ดูอยู่ การลงทุนอะไรต่างๆ ก็ก าลังเกิดขึ้น เราอาจจะหวังดี พูดกันไปกันมา บางทีก็
เสียหาย ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปทั้งหมด อย่างเช่นภาคใต้วันนี้ก็ปลอดภัย มีปัญหาอยู่บางพ้ืนที่เท่านั้นเอง แต่ก็มีความเสียหาย
อยู่ เพราะฉะนั้นคนใต้เองเขาก็บอกว่า ประชาสัมพันธ์ หรือออกข่าวไปมาจนกระทั่งคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ภาคใต้จริง ๆเขาบอกว่ามีบางพ้ืนที่เท่านั้นเอง นี่คนใต้เขาพูดมา เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามอาจจะด้วยเจตนาดี พอพูดไป
มากเกินไป บางทีก็มีผลเสียกับคนในพ้ืนที่ด้วยจริงๆ แล้วทุกอันมีทั้งเรื่องราวดีๆ มากมาย เรื่องเสียก็มีอยู่บ้าง ก็อยู่ในสื่อ
กระแสหลักที่ดีๆ และสื่อโซเชียล เช่น เด็กไทย 6 คนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เก็บกระเป๋าที่มีเงินสดและมือถืออยู่ข้าง
ใน น าส่งต ารวจ เพ่ือติดตามหาเจ้าของแล้วก็ทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เรื่อง
การท าดีที่เป็นไทยนิยมสื่อนิยมทางความดี เพื่อตัวเองและเพ่ือคนอ่ืนแล้ว แต่เสียดายที่ระบุชื่อเยาวชนตัวอย่างเพียง 2 
ใน 6 เท่านั้น มี 6 คน มี 2 คนคือ ด.ช.ณัฐพงศ์ สนโต และ ด.ช.พิทักษ์พงษ์ มนตรีสวัสดิ์  ส่วนอีก 4 คนนั้นก็อยาก
ประกาศให้ แต่เนื้อข่าวเขาไม่ระบุไว้ ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ก็อยากให้สื่อกรุณาระบุชื่อให้ครบทุกคน ถ้าท าความดี
เป็นกลุ่ม ดีกว่าไปเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสม บางทีไม่เกิดประโยชน์  ผมขอชื่นชม คุณพัชรมณฑ์ เสวะนา ซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย มีความอุตสาหะ หาความรู้ใส่ตัวจนได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ใบที่ 2 เป็น มหาบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์ ก็ขอให้เป็นตัวอย่างให้กับหลายคน ขณะนี้ก็สามารถออกมาประกอบอาชีพ ไม่เป็นภาระ แต่ท าประโยชน์ให้
สังคมได้ในอนาคต ก็ขอเป็นก าลังใจให้ด้วยครับ  มีอีกเรื่อง ที่น้อยคนจะรับรู้ว่ามีคนไทยหนึ่งเดียว ที่ผ่านการคัดสรรนัก
วิ่งแนวดิ่งเพียง 129 คนจากทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งขึ้นหอไอเฟล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายการ
ที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก 100 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ได้แก่ คุณอ านาจ พรหมภินันท์ อายุ 66 ปี เกิน 60 แล้ว
อายุ ชาวจังหวัดชุมพรท างานเป็นหัวหน้าพนักงานดูแลความปลอดภัย ในอดีตเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดวันละซอง จนโรค
รุมเร้า แต่ตัดใจเลิกได้ทุกอย่างด้วยตัวเอง เมื่อ 30 ปีที่แล้ว หันมาออกก าลังกาย วิ่งอย่างจริงจัง จนสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมาก เป็นแชมป์วิ่งขึ้นตึกใบหยกมาหลายรอบก็เลยอยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมชื่นชม เป็นตัวอย่างของ
บุคคลที่ดูแลสุขภาพตัวเอง อย่าไปคิดว่าวันนี้เรามีระบบประกันสุขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลฟรี แล้วก็
เลยไม่ต้องดูแลตัวเอง ไปรอให้หมอรักษา ไม่เหมือนกันครับ ถ้าไม่หาหมอเลยจะดีกว่า ช่วยรัฐบาลด้วย ในการใช้จ่าย
งบประมาณ จะได้ไปหาคนที่มีความเจ็บป่วยเดือดร้อนจริงๆ ได้มากข้ึน ส าหรับเรื่องนี้ ผมมีความคิดต่อยอดอย่างไรนั้น 
อยากจะขอให้รอฟังในวันศุกร์หน้าครับ เราต้องใช้เวลาในการอธิบายความคิดของผม จากจุดเล็กๆ นี้ เพ่ือจะให้สามารถ
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น าไปสู่นโยบายการปฏิบัติเพ่ือการบริหารประเทศได้ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคน ทุกครอบครัวมีความสุข ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน สวัสดีครับ 
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. การพัฒนาครู ให้พัฒนแบบองค์รวม  พัฒนานักเรียนให้พัฒนา ทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ ทักษะวิชาการ  ทักษะการ
ท างาน ทักษะชีวิต 
2. สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี” ประจ าปี 2561 

 
 
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ฯ เป็นประธานเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าปี 2561 โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ . 
โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” เริ่มด าเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันร่วมด าเนินการกับภาคีเครือข่ายรวม 12 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการฯ นี้ขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงาน ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนา
เยาวชน ให้มีความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมท่ีดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงน าไปต่อยอด ขยายผล ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็ง โดย
มีกลไกการพัฒนาที่ส าคัญ คือ การปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมค่าย แบบ Active learning ที่
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ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ว่า ส าหรับความก้าวหน้าของโครงการฯ ปี 2561 ได้เพ่ิมศูนย์การเรียนรู้อีก 2 ศูนย์ จาก 29 ศูนย์ รวมเป็น 31 
ศูนย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ศูนย์ โดยมีกรมป่าไม้ และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน และในพื้นที่อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 ศูนย์ โดยมีกรม
อุทยานแห่งชาติฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น่าน เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ ได้เพ่ิมกิจกรรม
การเรียนรู้อีก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “เรียนรู้ภาษาไทยกันเถอะ” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเปล่งเสียงอักษร “ร” และ อักษร “ล” 2) กิจกรรม “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” 
ตามพระราชด าริ เพ่ือน าไปต่อยอดสู่โรงเรียนในการจัดสร้างห้องสมุดพรรณไม้ และ 3) กิจกรรม “Waste to 
Forest” เพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของก าหนดการจัดค่ายทั้ง 31 
ศูนย์ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรม ค่ายละ 3 วัน ศูนย์ละ 4 รุ่น ส าหรับค่ายแรก
ประจ าปี 2561 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้ง 4 รุ่น จ านวน 240 คน และครู จ านวน 40 คน ทัง้นี้ เป้าหมายการจัดค่ายฯ 
ทั่วประเทศ จะมีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ได้รับการพัฒนามากกว่า 7,440 คน ครู 
1,240 คน และมีโรงเรียนได้น ากิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา มากกว่า 500 โรงเรียน.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
มีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 20,000 คน โดยมีความรู้ความเข้าใจ และมี
เจตคติที่ดี ตามเป้าประสงค์ของโครงการฯ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดสู่ชุมชน อยู่ในระดับดีมาก พร้อม
ทั้ง มีการพัฒนาครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความพร้อมในการต่อยอดขยายผลในวง
กว้าง ดังเช่น การต่อยอดขยายผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งน าหลักสูตรค่ายฯ มาบูรณาการกับ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ขับเคลื่อนกลุ่มโรงเรียน   
ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งโดยภาพรวมกล่าวได้ว่า โครงการฯ ประสบ
ผลส าเร็จอย่างมาก.  “ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่คณะท างานโครงการฯ ได้น้อมน าเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด พร้อมทั้ง ความร่วมมือ 
ความมุ่งม่ันตั้งใจ และทุ่มเทเสียสละ จากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะร่วมกันบูรณาการงานและสนับสนุน
โรงเรียนที่ต่อยอดขยายผลให้เข้มแข็งมากข้ึน ขยายเครือข่ายในวงกว้าง และใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
รวมถึงส่งเสริมการขยายผลจากห้องเรียนสู่ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการและบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดภาพความส าเร็จ และประโยชน์คุณูปการต่อเด็กและเยาวชน ในระยะยาว มีความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืน    
ตามเจตนารมณ์สูงสุดของโครงการฯ สืบไป” 

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ในวันที่  26 – 27  มีนาคม  2561  โดยใช้โปรแกรม 
Online 

4. ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุก
สังกัดและหน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม 
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พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าววา่ เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่กระทรวงศึกษาธิการได้
วางแผนขับเคลื่อนการท างานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คนในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 428/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยก าหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็น 2 คณะ คือ "คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนฯ" มี รมว.
ศึกษาธิการ เป็นประธาน และ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ และ "คณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนฯ" มี 
รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานกรรมการ และนายอ านาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. 
เป็นเลขานุการผลการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ความคืบหน้า ความเชื่อมโยง 
Road Map ของการด าเนินงานตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งได้รับฟังการน าเสนอตัวอย่างโครงการส าคัญ ๆ ของทุกส่วนราชการ
ใน ศธ. ที่สอดรับกับหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการท างานที่สอดคล้อง
รองรับกับกรอบงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ภารกิจ บทบาทหน้าที่
ที่เก่ียวข้องในการท างานเชิงบูรณาการ ให้เกิดการท างานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลที่ประชุม
ครั้งนี้มีหลายโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ว แต่หลายโครงการอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงขอให้ทุกองค์กร
หลักกลับไปทบทวนแผนการท างานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบงานทั้ง 10 เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
โดยเน้นหลักการ "วิเคราะห์ซ้ า ทบทวนให้ครบถ้วน" ว่าแต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้น
ลงไปถึงระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ไปจนถึงหมู่บ้านกว่า 85,000 แห่งทั่วประเทศ โดยขอให้
ลองนึกภาพว่ามีหน่วยงานหรือสถานศึกษากระจายอยู่ทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศ จะด าเนินการอย่างไรให้
ประชาชนเข้าถึงโครงการเหล่านั้นของ ศธ.ได้ บุคลากรที่เป็นตัวแทนของ ศธ.ในพ้ืนที่  ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. ให้
ถือเป็นตัวแทนของ ศธ. โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่ โดยครูเหล่านี้สามารถเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับต าบลได้ และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรหลักอ่ืนเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการท างานได้ มอบ ส านักงาน กศน. ให้จัดประชุม
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เพื่อเพ่ิมเติมความรู้และทบทวนงาน รวมทั้งการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนัก การรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้ง 4 
ภูมิภาค ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยหลักสูตรการประชุมควรมีเรื่องของ
เนื้อหาสาระ ชุดความรู้ กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือให้ครู 
กศน.และทีมขับเคลื่อนฯ มีแนวทางการท างานให้ประชาชนเข้าใจชุดความรู้ของ ศธ.ที่จะผลิตเผยแพร่ อันจะส่งผล
ถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนต่อไปมอบผู้ตรวจราชการ ศธ. (นายพิธาน พ้ืนทอง) เป็นหัวหน้าคณะท างาน
การจัดท า "ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ" เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์จากโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ของ ศธ. โดยคณะท างานมาจากผู้อ านวยการส านักด้านแผนและยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน เพ่ือ
วิเคราะห์รวบรวมเรื่องต่าง ๆ มาจัดท าชุดความรู้ ที่อาจเป็น DVD หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือแจกในชุมชนได้ ทั้งเรื่องที่
เหมือนกันทั่วประเทศ เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ หรือในส่วนที่มีบริบทต่างกันในแต่ละภาค เช่น ในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ จะมีเรื่อง รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวฝากข้อคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับสูตรของความส าเร็จใน
การท างานด้วยว่า สูตรส าเร็จ = ความเพียร + ความร่วมมือ + ประชารัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปปรับใช้การ
ด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยต้องค านึงถึงความต้องการของพ้ืนที่ หรือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มาก
ที่สุด 
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5. ขอเชิญชวนหผู้บริหารและบุคลากรร่วมสมัครเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018  เพ่ือเป็นช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารโดยตรง 

6. นายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพ่ิมบทลงโทษข้าราชการทุจริตมากข้ึน เร่งรัดการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ห้าม
เลื่อนต าแหน่ง 3 ปี 
                วันนี้ (27 มีนาคม 2561) เวลา 14.15 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ได้ให้แนวทางการพิจารณาบทลงโทษการทุจริตให้เข้มงวดมากขึ้น หากมีข้อ
ร้องเรียนการทุจริตจากทางต้นสังกัด จะต้องด าเนินการตรวจสอบขั้นต้นให้ได้ภายใน 7 วัน และด าเนินการ
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากมีมูลความผิดสร้างความเสียหายให้กับราชการจะต้องมีการปรับย้าย
ออกจากต าแหน่ง ในกรณีมีความผิดร้ายแรงให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักนายกรัฐมนตรี และหากตรวจสอบ
พบว่ามีความผิดจริงจะต้องด าเนินการเอาผิดทั้งทางวินัย คดีอาญาและคดีแพ่ง แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า
บทลงโทษไม่ถึงขั้นไล่ออก ก าหนดให้ห้ามปรับย้ายสู่ต าแหน่งสูงขึ้นเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน ทั้งข้าราชการต ารวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่
ไม่ปฎิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลหรือท างานไม่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาข้าราชการเกียร์ว่างด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า กรณีการตรวจสอบพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่
ใช้ ม. 44 ในการแก้ปัญหา เพราะมีข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายปกติอยู่แล้ว แต่เพิ่มความเข้มงวด
มากขึ้น ส่วนจะมีผู้ร่วมกระบวนการบุคคลอ่ืนใดหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่พบข้อมูล และแม้ว่าข้าราชการที่โดนไล่ออก
ยืนยันว่าการกระท าทุจริตดังกล่าวด าเนินการเพียงคนเดียวก็ตาม การตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลอ่ืนยังคงอยู่ใน
ขั้นตอนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก าลังด าเนินการ หากมีใครเข้าเก่ียวข้องก็จะด าเนินการทางวินัย
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบมีทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ขอเน้นย้ ารัฐบาลจะใช้บทลงโทษข้าราชการที่
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เข้มข้นขึ้น โดยได้มีค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจ 14 นายที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ย้ายมาประจ าที่
ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

6. ‘ป.ป.ช.-ศธ.’ ถก ‘แป๊ะเจี๊ยะ’ ผิด กม.เสี่ยงรับ ‘สินบน’ 

สพฐ.วางแผนรับ นร.ปี 61 "บุญรักษ์" เผยด าเนินการต้องยุติธรรม โปร่งใส ก าหนดจ านวน นร.ต่อห้องชัดเจน 
ประถมไม่เกิน 30 คน มัธยมไม่เกิน 40 คน ไม่อนุมัติขยายห้องเรียนเพิ่ม ส่วนโรงเรียนดังแข่งขันสูงใช้อัตราส่วน
สอบ 70 คะแนนโอเน็ต 30 ที่นั่งบริจาคให้ดูความช่วยเหลือต่อเนื่อง ไม่ใช่เพิ่งมาอุปการะช่วงรับนักเรียน 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรม การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กพฐ.ได้เห็นชอบแนว
ทางการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ประจ าปี 2561 ที่จะมีการเปิดรับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2561 
โดยเป้าหมายในการรับนักเรียนครั้งนี้คือ เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน และจะต้องเน้นเรื่องความยุติธรรม การ
ด าเนินการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังมีการก าหนดจ านวนการรับนักเรียนต่อห้องอย่างชัดเจน ระดับก่อน
ประถมศึกษา 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน ประถมศึกษา 40 คนต่อ 1 ห้องเรียน และมัธยมศึกษา 40 คนต่อ 1 
ห้องเรียน โดยจะไม่มีการขออนุมัติขยายห้องเรียนเพิ่ม ส าหรับการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตรา
แข่งขันสูง จะใช้คะแนน 2 ส่วน คือ คะแนนสอบร้อยละ 70 และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน หรือโอเน็ต ร้อยละ 30 อีกท้ังการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน จะต้องมีการประกาศท้ังรายชื่อตัวจริง
และตัวส ารอง พร้อมทั้งคะแนนสอบด้วย จากนี้ตนจะน าแนวทางการรับนักเรียนปี 2561 เสนอให้ นพ.ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาก่อนประกาศใช้ด้วย 
"เนื่องจาก รมว.ศธ.มีนโยบายว่าจะต้องมีการระบุเงื่อนไขและเงื่อนไขพิเศษในการรับนักเรียนให้ชัดเจน ดังนั้นใน
การรับนักเรียนปี 2561 โรงเรียนจะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัด เช่น ผู้มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ก็ต้อง
แสดงให้เห็นว่ามีความต่อเนื่องจริง ไม่ใช่มาบริจาคแล้วได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข รวมถึงระบุด้วยว่าเป็นการรับตาม
เงื่อนไขพิเศษข้อใด และที่ส าคัญห้ามโรงเรียนระดมทรัพยากรในช่วงที่มีการรับนักเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
กระบวนการรับนักเรียน" เลขาฯ กพฐ.กล่าว 

7.  ช่วงปิดภาคเรียน ขอให้โรงเรียนเน้นย้ ามาตรการ ดังนี้ 
1.  การไปเล่นน้ า (ตกน้ าเสียชีวิต) 
2. การทัศนศึกษาในช่วงฤดูร้อย ขอให้เพ่ิมความระมัดระวัง เลือกรถ คนขับรถ ฯลฯ 
3. อัคคีภัย วาตภัยทีเ่กิดขึ้นกับโรงเรียน ขอความร่วมมือวางแผนให้ครบวงจร เป็นระบบ 

  
เลิกประชุมเวลา 09.00น. 

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

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

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


