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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 10   / 2561 
14  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. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นางนวลลออ  เงินเมิย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
6. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
7. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
8. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ  
11. นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(แทน) 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 
3.  นายอดิศร  โค้วประเสริฐ    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
4.  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 

ในความจริงของโลกใบนี้ไม่อาจปฏิเสธได้คือ “เราทุกคนมีตาอยู่ข้างหน้า” ย่อมหมายถึงธรรมชาติต้องการให้เรามองไป
ข้างหน้า เดินไปข้างหน้า ซึ่งคือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ขณะเดียวกันต้องมีสัญชาตญาณในการป้องกันตนเองด้วย 
ซ้าย-ขวา แต่หนทางเดินไปข้างหน้านั้นย่อมมีอุปสรรค  มีขวางหนาม มีหลุมมีบ่อ ก็ต้องไม่เพียงแต่ใช้ตามองอย่างเดียว 
ต้องใช้ปัญญาน าทางด้วย ดังนั้น การที่เราจะยกระดับศักยภาพของประเทศ รวมถึงเร่งการพัฒนาให้สามารถเดินไป
ข้างหน้าได้พร้อม ๆ กันอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายส าคัญท่ีประเทศ
จะต้องเผชิญในอนาคต เพ่ือที่จะสามารถเตรียมการ คิดค้นกลไก ส าหรับบริหารจัดการและวางแนวทางต่าง ๆ ที่จะ
สามารถรับมือกับทุก ๆ ปัญหาเหล่านั้นด้วย วางไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่ก าลังด าเนินอยู่ ก็ได้มีการพิจารณาถึงความท้าทายของประเทศในอนาคตเช่นกัน  ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในกลไกประชารัฐ
นั้น เรามีทั้งภาคเอกชน ที่ก็ต้องเตรียม พร้อมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม ในภาครัฐก็จะมีบทบาทส าคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ กลไก เพ่ือ
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่และเท่าเทียมจะ
ช่วยลดภาระของภาครัฐได้ในอนาคต และช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศชาติก้าวไปได้อย่าง “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”     
เราจะต้องด าเนินการในหลายประการด้วยกัน  ประการแรก คือการดูแลให้เศรษฐกิจเติบโตประเทศมีรายได้ และมีการ
กระจายรายได้ลงไปยังประชาชนทุกกลุ่มให้เท่าเทียมกันที่สุด ซึ่งจะส าเร็จได้ก็ต้องมาจากการบริหารราชการแผ่นดิน    
ที่ยึดถือความต้องการของประชาชน และศักยภาพของพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง มากกว่าที่จะมีการด าเนินนโยบายทางการเมือง  
ที่เป็นการยัดเยียด ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น ไม่เป็นที่ต้องการ ในการสร้าง “ดีมานด์เทียม” ในลักษณะที่มอมเมา ไม่พอเพียง 

ประการต่อมาคือ “การบริหารจัดการภาครัฐ” จะต้องเข้าถึงง่าย สะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีระบบที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และลดการทุจริตให้ได้ เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ท าให้พ้ืนฐานของประเทศม่ันคง นอกจากนี้ 
สิ่งที่ส าคัญอย่างมาก คือ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ต้องมีการวางแผนให้เกิดความต่อเนื่อง เป็น “การศึกษาตลอด
ชีวิต” ตั้งแต่ในครรภ์ ก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม อาชีวะ อุดมศึกษา โดยให้ทุกวัย ทุกกลุ่ม มีอาชีพ มีรายได้ ไม่เป็น
ภาระครอบครัว หรือสังคม ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะมุ่งเน้นการ
เรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละคนแล้ว ยังควรจะสนับสนุนให้สถานศึกษาและครอบครัว มุ่งเน้นการ
ปลูกจิตส านึก มีอุดมการณ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ให้เด็กมีใจโอบอ้อมอารี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติด้วยและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะต้องเป็น “พลเมืองดี” ของบ้านเมือง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
รู้กฎหมาย มีบทบาทมากข้ึน ซึ่งย่อมมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมากขึ้น เป็นเงาตามตัวด้วยนะครับ ทั้งนี้ ภาครัฐ
เอง ต้องมกีลไกสนับสนุนและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในหลัก การบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือพร้อมที่จะร่วมมือ
กับภาครัฐ ท าในสิ่งที่ดีงาม รับฟังปัญหา อุปสรรคของแต่ละฝ่าย โดยมีหลักคิด มีแนวคิดที่ดี เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีจะต้องสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย  ดังนั้น โดยสรุปแล้ว 
จะเห็นได้ว่า ทั้งนโยบาย “ไทยนิยม” และกลไก “ประชารัฐ” ของรัฐบาลนี้ ต่างส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้ ตั้งแต่ระดับฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทย สนับสนุนให้ “ระเบิดจากข้างใน” ตามศาสตร์พระราชา  
ทัง้นี้ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน อย่างแท้จริง เราจะต้องไม่มีการยัดเยียดโครงการ  
แผนงานที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของพ้ืนที่ ไม่มีการแอบแฝง หรือผลักดันโดยกลุ่มทุน  กลุ่มการเมือง ที่มีเจตนา   
ไม่บริสุทธิ์ “เด็ดขาด” เพราะไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างแต่ความขัดแย้ง รัฐบาลไม่ต้องการให้ท าเช่นนั้น ส าหรับการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อพ่ีน้องประชาชน โดยมีข้าราชการและการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น “รัฐกับประชาชน” นั้นย่อมมีความ สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เนื่องจาก
ประชาชนคือผู้ที่รัฐต้องดูแล ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีอาชีพ 
มีรายได้ท่ีมั่นคง มีการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสม เพียงพอ มีการลงทุนเพ่ือท าให้เกิดการจัดเก็บภาษีท่ีเพียงพอ ส าหรับ
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การพัฒนาประเทศ และน าไปดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม จากขีดความสามารถจากฐานข้อมูลที่
ทันสมัย ไม่ใช่ท าเพ่ือให้ได้คะแนนนิยมให้มากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่สิ้นสุด ในเรื่องของ
การเมืองนั้น ขอให้ช่วยกันติดตามพิจารณาด้วยหลักคิดที่ถูกต้อง คือการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง คัดเลือก คนดี คนเก่ง 
มีคุณธรรม เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว    
ในการบริหารประเทศ มากกว่า ผู้ที่เข้ามาแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ที่จะแก้ปัญหาระยะสั้น ๆ สร้างความพึงพอใจเพียงชั่วครู่
ชั่วยามแต่เพียงประการเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นรูปธรรม ครบวงจร 
อาจจะช้า แต่จะมั่นคง และยั่งยืน  เรื่องประเด็นการระดมทุนด้วยเงินดิจิทัล หรือ ICO เป็นเรื่องใหม่ ขอให้ผู้ที่สนใจจะ
ไปลงทุนต้องระมัดระวังให้มาก ต้องศึกษาให้ดีถึงความเสี่ยงที่ตามมาด้วย เพราะรัฐบาลก าลังด าเนินการในด้านกฎหมาย
เพราะเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเรา เพ่ือที่จะสามารถก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้     
ไม่เป็นช่องว่างในการก่ออาชญากรรมและการทุจริตต่าง ๆ ผมขอให้ติดตามในเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อน อย่าเพิ่งผลีผลาม 
เห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยยังไม่ได้ศึกษาให้ดี เรายังไม่มีกฎหมายออกมาก ากับดูแลอย่างชัดเจน เพราะก าลังท าอยู่ 
ผมไม่อยากให้เกิดความเสียหาย ตั้งแต่บัดนี้กับนักลงทุนและประชาชน ไม่อยากให้เป็นหนี้เป็นสิน หรือต้องสูญเสีย
ทรัพย์สินไป โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน   พ่ีน้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ครับ  เป้าหมายของ “การพัฒนาคน
ไทย” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น คือการท าให้ประชาชน ทุกคน ทุกกลุ่ม เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มี
จิตใจและจิตส านึกที่ดีงาม และมีสติปัญญามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ปัญหาส าคัญของคนไทยทุกวันนี้มีหลายประการ 
อาทิ บางส่วนยังไม้เข้มแข็ง ยังคงขาดความคิดสร้างสรรค์ บางส่วนยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอ ดูแลครอบครัว บุตรหลาน
ไม่ได้ ดูแลสุขภาพตนเองก็ไม่ถูกต้อง บางส่วนยังมีปัญหาด้านคุณธรรม ขาดดุลยพินิจ ไม่สามารถยึดหลักของเหตุและผล 
เหนืออารมณ์ความรักชอบ-เกลียดชัง หรือแบ่งแยก ซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นนับเป็นความเปราะบาง อ่อนไหวนะครับ  ทั้งนี้
อาจจะมาจากการบกพร่องเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่เด็กเป็นต้นมา  ดังนั้นการเตรียมคนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุด ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพราะ “คนสร้างชาติ รัฐบาลสร้างอนาคต” หัวใจของการเตรียมคน คือ
การสร้างหลักคิดและกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมส าหรับคนไทย ในสังคมวันนี้ และโลกในวันข้างหน้า  คณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน จัดงาน “สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส าหรับคนไทย” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือจะรวมพลังขององค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงความส าคัญและมุ่งม่ัน ที่จะ
ร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมส าหรับคนไทยใน 5 เรื่อง คือ ความ
พอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ทุก
ช่วงวัย ให้เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในจิตส านึก เป็นพฤติกรรมของคนไทย เป็น “ไทยนิยม” ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  งานดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเวทีแรก ของการตกลงพันธะสัญญาเพ่ือจะสร้างความร่วมมือและความ
มุ่งม่ันในการด าเนินงานสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสมส าหรับคนไทยร่วมกัน ซึ่งก็มีภาคีเครือข่ายมาร่วมงาน 
เกือบ 300 เครือข่าย จ านวนกว่า 500 คน และจะร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย 
โดยวางแผนที่จะจัดงานเช่นนี้ขึ้นอีก 2 – 3 เวที เพื่อเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงต่อไป   
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเห็นความส าคัญและทรงย้ าเตือนอยู่เสมอ ในเรื่องการท าเพ่ือชาติบ้านเมือง โดยมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป   พ่ีน้องประชาชนที่เคารพครับ 
ผมและคณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสลงพ้ืนที่ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่าน
มา ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในหลายเรื่อง เช่น เรื่องแรงงานต่างด้าว เพื่อดูแลผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ที่เรียกว่าเหยื่อ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการท างานของแรงงานและสิทธิ–สวัสดิการของผู้ใช้แรงงาน   
ผมได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ที่จะช่วยสนับสนุนแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัวให้      
ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย รวมถึงการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแรงงานในด้านต่าง ๆ ผมก็ได้ชี้แจงต่อทั้งเจ้าหน้าที่
และแรงงานเมียนมา ตลอดการพบปะกันว่า รัฐบาล มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหา
แรงงานข้ามชาติให้เกิดการแก้ไขเป็นรูปธรรม และให้ความส าคัญต่อการท างานของคณะท างานต่าง ๆ ก็ขอให้มูลนิธิฯ 
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ได้ด าเนินงาน เชื่อมโยงกับทางรัฐบาล ในการดูแลแรงงานและช่วยกันสร้างความเข้าใจอันดีกับต่างชาตินะครับ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย นอกจากนั้น ผมยังได้
เดินทางไปยังองค์การสะพานปลา  จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามการแก้ปัญหาแรงงานและปัญหาด้านประมง เป็นปัญหา
ใหญ่ เพราะมีแรงงานจ านวนมาก หลายล้านคน ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างอุ่น
หนาฝาคั่ง ในการลงพ้ืนที่วันนั้น ผมต้องการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของรัฐบาลในการแก้ปัญหาแรงงานภาคประมง 
และเรื่องของ IUU อย่างจริงจัง เราได้ด าเนินการมานานกว่า 4 ปีแล้ว เราก็ต้องการเห็นความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ในเรื่องของการข้ึนทะเบียนและพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานข้ามชาติ การติดตั้งระบบ VMS ในเรือประมง รวมถึงการท า
ความเข้าใจกับต่างชาติ ซึ่งเราต้องการที่จะคุ้มครองแรงงานตามหลักมนุษยธรรมอย่างเป็นระบบ และต้องท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้างอีกด้วย  ส าหรับการหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข ผมก็ขอยกตัวอย่างที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการน้ า เพ่ือจะแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ก็ได้ให้ส านักงบประมาณและส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ไปพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินการในโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่
เพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การขุดลอกแม่น้ าเพชรบุรี และโครงการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ริมแม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าเพชรบุรีและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาพ้ืนที่ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่ง ทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนในจังหวัด
เพชรบุรีและการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ บ้านแหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องของ
การบ าบัดน้ าเสีย ก็ได้มีการหารือว่าท าอย่างไรเราจะลดปัญหาน้ าเสียได้ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรีให้ได้เพ่ิมข้ึนตาม
ประสิทธิภาพที่มีอยู่ อันนี้คงต้องคุยกันต่อไป ด าเนินการต่อไปให้ได้ ก่อนที่น้ าจะลงมาสู่ป่าชายเลน  และไหลลงสู่ทะเล
อีกต่อหนึ่ง ระยะหนึ่ง 

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบริหารจัดการขยะ และปัญหาการบ าบัดน้ าเสีย ในจังหวัดสมุทรสงคราม อันนี้ก็ต้องติดตาม
ความพร้อมของชุมชน เพ่ือจะได้ไปด าเนินการ ทั้ง 2 เรื่องเป็นเรื่องส าคัญ  ทั้งขยะ ทั้งน้ าเสีย เป็นทุกพ้ืนที่ ต้องขอความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย เอกชนด้วย ในการช่วยกันลด ในการช่วยจะกันหาที่ทิ้ง ที่ก าจัด ไปสู่การใช้เป็นพลังงาน 
ก็ต้องหากันให้ดี  ท าให้ได้  รัฐบาลก าหนดไปแล้วท าไม่ได้เพราะติดพ้ืนที่นี่ 

3. ด้านการท่องเที่ยว เราได้มีการสร้างกลไกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ซึ่ง
ในเรื่องนี้เราต้องเตรียมการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวไทย ให้เชื่อมโยงรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่ มีทั้งด้านกีฬาและวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีการบริหารจัดการ ที่ไม่ต้อง
พ่ึงพาภาครัฐในอนาคต แล้วก็สามารถขยายผลไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงได้ต่อไป เพ่ือจะสร้างความยั่งยืนให้กับพ้ืนที่ บางพ้ืนที่มี
แหล่งท่องเที่ยว  บางพ้ืนที่มีน้อยก็ต้องไปพิจารณาถึงศักยภาพของตัวเองด้วย 

4. ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการในการ ที่จะยกระดับพ้ืนที่ให้เป็น “นคร
แห่งครัวโลก” ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ยกมาตรฐานบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในพื้นที่ รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออกให้เป็น One 
Stop Service แบบให้บริการได้เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ ขอชื่นชมการท างานของภาคเอกชนนะครับ ในการศึกษาแนวทาง
พัฒนา “ตลาดทะเลไทย” ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้าและบริการด้านอาหารแบบครบวงจร ซึ่งภาครัฐจะพิจารณาสนับสนุน
การด าเนินงานตามข้ันตอนต่อไปด้วย 
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การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ ผมเห็นว่าการท านาเกลือในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยผลผลิตมีราคาตกต่ า ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อ
จะสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนได้มากนัก ในเรื่องการประกอบอาชีพผลิตเกลือทะเลนี้ รัฐบาล
ก าลังหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือจะช่วยเหลือ เพิ่มมูลค่า วิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมจากเกลือ  ทั้งนี้ การท านาเกลือ ไม่
ควรจะต้องไปบุกรุกป่าชายเลน ป่าน้ าเค็ม แล้วก็ให้น้ าเค็มนั้นเข้าลึกเข้ามาในพ้ืนที่ตอนในอีกด้วย ดินจะเค็มไปทั้งหมด 
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามต้องดูทั้งดีมานด์และซัพพลาย ความต้องการผู้บริโภคด้วย 

ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของท้องถิ่น เมื่อผนวกเข้ากับกลไก “ประชารัฐ” ในระดับชาติ 
ผลส าเร็จย่อมขยายวงกว้าง หากแต่ว่าภาครัฐจะต้องสนับสนุนให้ถูกทิศทาง  ต้องอาศัยการท างานอย่างบูรณาการกัน
ของหน่วยงานระดับชาติอีกด้วย  เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการบริหารโครงการ งบประมาณใด ๆ ก็ตาม ต้อง
บูรณาการกันให้ได้ ตัวอย่างที่ยกมาให้ทราบวันนี้ก็คือเรื่องธนาคารปูม้าอย่างเดียวเอง ตั้ง 6 -7กระทรวง หลาย
หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อส าคัญคือประชาชนนั้น เป็นผู้ที่ต้องขยัน ต้องมีความรอบรู้ที่เพียงพอ เอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมไปกับ ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ เป็นแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ของคนรุ่นเก่า มาประสานกันต่อให้ได้ ถึงจะเกิด
มูลค่าข้ึนมา ไม่ใช่สนับสนุนโครงการลงไป แล้วก็แจกจ่ายเงินอย่างเดียว แล้วก็โครงสร้างไม่เกิด อย่างนี้ไม่ได้ ขอให้
ติดตามการบริหารจัดการต่อไปด้วย  อีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องสุดท้าย ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี CNN ได้จัดอันดับ 50 สุดยอด
อาหารเด็ดจาก “ทั่วโลก” ปรากฏว่า แกงมัสมั่นคว้าอันดับที่ 1 ลักษณะเด่นคือ การเคี่ยวเนื้อวัวกับน้ าพริกแกงมัสมั่น
และกะทิ เพ่ิมกลิ่นหอมจากเม็ดและใบกระวาน ต้มย ากุ้ง เป็นอันดับที่ 8  โดยเฉพาะสูตรน้ าข้น หอมกะทิและเครื่อง
สมุนไพร และส้มต าอันดับที่ 46 มีความหลากหลาย ทั้งส้มต าปู ใส่หรือไม่ใส่ปลาร้า  แล้วสามารถปรุงรสจัดจ้าน ได้ตาม
ชอบใจ เพื่อจะรับประทานกับข้าวเหนียว ไก่ย่าง และผักสด ก็อ่ิมท้องดี  ส าหรับอาหารไทยแล้ว ผมว่าเป็นมากกว่า 
“ของกิน” ของรับประทาน เราต้องมองว่าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือประทังความหิว หรือเพ่ือมีชีวิตรอด แต่มีจิตวิญญาณ ความ
เชื่อ และอุดมคติ วัฒนธรรม ของการท าอาหารแฝงอยู่ การเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรส ที่แสดงออกถึงความเป็น
ไทยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เครื่องเทศ พืชพันธุ์ธัญญาหาร การเกษตรกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาหาร
และผลไม้ตามฤดูกาล ตามธรรมชาติ เพื่อมวลมนุษยชาติ การท าเกษตรแบบอินทรีย์แบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ท ามือ จากทุกสารทิศทั่วไทย น้ าตาลมะพร้าว กะปิ น้ าปลา ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้รสชาติหวานเค็ม แต่สะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทยอย่างลุ่มลึก ประณีต เป็นทั้งหัวใจและพ้ืนฐานส าคัญในการปรุงอาหาร การคัดสรร
วัตถุดิบจากถ่ินฐาน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางของประสบการณ์การในการปรุงอาหาร เพ่ือจะผสมผสาน
ระหว่างภูมิปัญญาที่สั่งสมมาช้านาน  ผมขอส่งต่อความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมการกินและการท าอาหาร ที่มี
ประวัติศาสตร์ และเรื่องราว อันเป็นอีกหนึ่ง “ไทยนิยม” จากรุ่นสู่รุ่น จากท้องถิ่นสู่สากล และขอขอบคุณกระทรวง
วัฒนธรรม ที่ได้รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์หนังสือ “อาหารอร่อย ร้าน 100 ปี”  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอาหาร 
“ไทยเที่ยวไทย” หรือช่วยแขกต่างชาติของเราไปลิ้มลองได้ รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสตรีไทย ส าหรับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อความเสมอภาค และอย่างเท่าเทียม เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม ที่ผ่านมา  วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคมนี้ เป็นวันสุดท้าย ของงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมในงาน ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยพา
ลูกหลาน ร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือชุดสุภาพ มาศึกษาประวัติศาสตร์ และเก็บภาพบักทึกความทรงจ าดี ๆ ภายในงาน
ด้วยนะครับ 

          ขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน ทุกครอบครัว” มีความสุข สวัสดีครับ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. จากการรับฟังศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ท่านนายกรัฐมนตรี  ไม่เคยทิ้งเรื่องการศึกษา 
2. สร้างรากฐานให้กับประเทศไทย การจัดการศกึษาให้คนมีงานท า โดยน าหลักคิด ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ความ

พอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบมาปลูกฝังให้กับนักเรียน 
3. โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  67  โรงเรียน  มีผู้สมัครเรียน  มากว่าห้าพันกว่าคน เป็น

นักเรียนประจ าพักนอน เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยจะเปิดเรียนในวันที่  16  พฤษภาคม  2561  
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และในวันที่  16  พฤษภาคม  2561  จะด าเนินการจัดพุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ในโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ทั้งนี้เมื่อทราบว่าจะใช้สถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 
4. โรงเรียนบ้านวังปริง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้มีการน านักเรียนในระดับกลุ่มเสี่ยง(อายุ

ต่ ากว่า 15 ปี )ที่มีโอกาสพลาดท่าจมน้ าเสียชีวิตได้ ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาขึ้นไป เพราะยิ่ง
ช่วงปิดเทอมใหญ่(หน้าแล้ง)นี้ที่หลายๆโรงเรียนเริ่มปิดเทอม และเด็กๆ นักเรียนที่อยู่บ้านตามล าพัง มักจะมีเพ่ือนๆ ชวนไปเล่น
น้ าตามแหล่งน้ า ,ล าคลอง,สระ,บ่อ, และพลาดท่าจมน้ าเสียชีวิตได้ซึ่งแต่ละปี พบเหตุการณ์ท่ีเด็กจมน้ าเสียชีวิตมากขึ้นทุกปี 
นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังปริง จึงตระหนักและเสริมวิชาเรียนเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ้านวังปริงทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไปสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตรว่ายน้ า
เพ่ือเอาชีวิตรอด ซึ่งในครั้งนี้มีการจ าลองเหตุการณ์น้องๆ นักเรียนจมน้ าและครูมาพบเห็นตะโกน ร้องเรียกให้นักเรียนตั้งสติ
ลอยตัวปล่อยน้ าหนักให้ลอยขึ้นเหนือน้ า ในท่าต่างๆ อาทิท่าปลาดาวหงาย ,ท่าปลาดาวคว่ า ซึ่งนักเรียนก็ท าได้โดยนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังปริงต่างเก่ง และมีสติที่ดีขณะเกิดเหตุการณ์จมน้ า อย่าตื่นตระหนกจากการฝึกฝนของอาจารย์ทั้ง 2 คน ที่มี
นางสาวอุทัยวรรณ ชูแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย และนายเชล บิลลาติปชา อาจารย์ผู้สอนพละศึกษา ทั้งสองท่านที่สอน
เด็กนักเรียนว่ายน้ าลอยตัวอย่างคล่องแคล่ว ใช้หลัก ตะโกน- โยน- ยื่น และฝากบอกว่า อย่ากระโดดลงน้ าช่วยคนจมน้ าเด็ดขาด 

5.  การจัดเตรียมสอบ ผู้อ านวยการโรงเรียน และ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. การแต่งตั้งผอ.โรงเรียนเป็นพี่เลี่ยง โรงเรียนที่ไม่มีผอ.โรงเรียน หรือการแต่งตั้งรักษาการผอโรงเรียนที่ไม่มีผอ.

โรงเรียน จะจัดประชุมในวันที่  17 – 18  มีนาคม  2561  โดยให้ สพท.เขต 1  ทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก 
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7.  Public school  การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน  โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 
8. สิ่งทีส่พฐ.ไม่อยากให้เกิดขึน้คือ เชิญผอ.สถานศึกษามารับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา การรบัฟังรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. สามารถรบัชมยอ้นหลังได้   
9. สพฐ.เน้นย้ าให้ครูสอนนักเรียนให้รู้จักการใช้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
 ทักษะอาชีพ  เป็นทักษะที่ส าคัญมากในการด าเนินชีวิต 
10.  VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ  ให้ส่ง สพฐ.ภายในวันที่  25  มีนาคม  2561 

 
เลิกประชุมเวลา 09.00น. 

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

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

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


