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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที ่ 8  / 2561 
28  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  07.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นางนวลลออ  เงินเมิย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
4. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
5. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
6. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
7. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
9. นางไมตรี  ส าราญรื่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ลาพักผ่อน 
2.  นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
3.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายไป     ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.  นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชาสัมพันธ์ 
3.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 07.30 น. 

        นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1     
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วย                 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้อ านวยการกลุ่ม ,,ส่วน ร่วมรับฟัง
นโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 
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     ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน 

          สวสัดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 

เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน หอบลูก จูงหลาน พาคน
ในครอบครัว ร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัด หรือ ศาสนสถานในชุมชน ใกล้บ้าน ด้วยการท าบุญ 
ตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมน าจิตใจให้ระลึกถึงค า
สอน “โอวาทปาฏิโมกข์” ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้ชาวพุทธ อันเป็น “หัวใจพระพุทธศาสนา” 
คือ “การท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจบริสุทธิ์” เพ่ือเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ตนเอง เป็นสิริมงคลแก่
ครอบครัว อีกท้ังจะน าพาความสงบสุข ความรุ่งเรือง มาสู่สังคมและประเทศชาติ โดยรวมในท่ีสุด รวมทั้งเป็นการสืบสาน
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดไป ทั้งนี้ ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม ที่ศาสนิกชนทุกท่านนับถือ ล้วนสอนให้เราทุก
คนเป็นคนดี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพียงแต่เราทุกคนต้องเข้าใจค าสั่งสอนของ “องค์ศาสดา” ที่เป็นแก่นสาร ที่
แท้จริง แล้วน าไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง ตามท านองคลองธรรม ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และ การ
ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ตาม “ศาสตร์พระราชา” ที่ว่า “บวร คือ บ้าน - วัด - โรงเรียน” 
นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ที่เป็น “ไทยนิยม” ครอบครัวไม่ควรทิ้งภาระให้โรงเรียน และ ไม่ห่างไกล
ศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน เด็กทุกคน ก็เปรียบเสมือน “ผ้าขาว” หากพ่อแม่ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ เพื่อน
ฝูง รวมทั้งคนในสังคม ช่วยกันรังสรรค์ แต่งเติม สีสัน ให้งดงาม เยาวชนของเรา ก็จะไม่เป็นเพียงผ้าขาว แต่จะเป็น 
"ผลงานศิลปะ" ที่ทรงคุณค่า แต่หากผู้ใหญ่ อาจารย์ หรือคนในสังคม ใส่ “ชุดความรู้” ที่ผิดเพี้ยน บิดเบี้ยว บิดเบือน 
อาจด้วยไม่รู้จริง หรือน าเฉพาะหลักวิชาการมาพูด หรืออาจจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ หวังผลร้าย ไม่เพียงแต่จะเป็นการท า
ร้ายเยาวชนของชาติในอนาคต แต่จะเป็นการท าลายสังคมของเราในปัจจุบันอีกด้วยการน าหลักวิชาการ หลักสากล มา
ปลูกฝังเป็น "หลักคิด" ให้กับลูกหลานเราก็จ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ สามารถแนะน าให้ประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม
กับสังคมของเรา ตามหลัก “ไทยนิยม” การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ก็มีความแตกต่างกัน ในวิธีการปฏิบัติ 
แต่ “แก่นสาร” ก็ยังคงเหมือน ๆ กัน ซึ่งเป็นที่น่าตกใจ จากผลส ารวจของส านักวิจัยซูเปอร์โพล เรื่อง “ประชาธิปไตยที่
ประชาชนต้องการ” จากกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น ราว 1 พันตัวอย่าง ด้วยค าถามปลายเปิด 
สะท้อนว่า ประชาชน 36% หรือมากกว่า 1 ใน 3 ที่เป็น “ส่วนใหญ่” ไม่รู้ ไม่ทราบ แล้วก็ไม่ตอบในเรื่องของ
ประชาธิปไตยนี้ “ส่วนที่เหลือ” ก็มีค าตอบที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ โดยระบุว่า... ประชาธิปไตย คือ ความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อิสระในการคิดการพูด ฟังเสียงคนข้างมาก รักสามัคคีกัน การมีส่วนร่วม บางคนนึกถึงการเลือกตั้ง 
บางคนบอกว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ เมื่อถามถึงความชอบต่อประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ หรือต้องการให้เป็น
แบบใด พบว่า 41% ชอบประชาธิปไตยท่ีเป็นอยู่ตอนนี้ ขณะที่ 59% ต้องการประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง 
ไม่มีคอร์รัปชั่น และบางส่วนระบุแบบไหนไม่รู้ แต่ขอให้ดีขึ้นกว่านี้ ที่จ าเป็นต้องยกข้ึนมาพูด ซึ่งเป็นผลโพลจากภายนอก 
ไม่ใช่ของรัฐบาล ของ คสช. เพราะอยากจะให้ทุกคนลองพิจารณาดูว่า สังคมของเรานั้นไดเให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องประชาธิปไตยกันมากพอหรือยัง ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงโรงเรียน หรือรัฐบาล แต่ประชาธิปไตยต้องเริ่ม
ตั้งแต่ท่ีบ้าน ต้องอยู่ในสายเลือด ในจิตส านึก ที่ผ่านมาพรรคการเมือง ก็ถือว่าเป็นสถาบันหลัก ที่มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยด้วย และพรรคการเมืองก็ต้องไม่ถูกแทรกแซง ควบคุม ครอบง า ชี้น าจากบุคคลอ่ืนใด
นะครับ ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จนขาดความอิสระ ซึ่งก็ระบุชัดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งไม่ใช่เพียง “ประชาธิปไตยไทยนิยม” แต่เป็นหลักสากล พื้นฐาน 
ที่กล่าวมานั้น ผมสนับสนุนให้สอนเยาวชนด้วยหลักวิชาการ ควรจะยกกรณีความส าเร็จ ความล้มเหลวของต่างประเทศ 
มาเปรียบเทียบ แต่ก็ไม่ได้ให้ “เดินซ้ ารอยความผิดพลาด” ให้เด็กได้คิด ให้มีพ้ืนฐานหลักคิดท่ีถูกต้อง ว่าประเทศชาติจะ
สงบสันติได้อย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร ไม่ใช่ให้เอาเยี่ยงอย่าง การล้มล้างสถาบัน การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยที่
ประชาชนยังไม่พร้อม จนต้องบาดเจ็บ ล้มตาย ตามท่ีหลายประเทศล้มเหลวมาก่อน เราก็ได้รู้ เราได้เห็นแล้ว ก็ไม่
จ าเป็นต้องให้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นซ้ ารอยอีก หรือเจ็บแล้วลืม จนต้องล้มแล้วล้มอีก ลองสอนเด็กง่าย ๆ แบบไทย ๆ 
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แบบนี้ได้หรือไม่ หรือปูพื้นฐานให้เขาก่อน ก่อนที่จะเอาตัวอย่างจากที่อ่ืน ๆ มาสอนต่อ ไม่อย่างนั้นก็ไปสอนให้คิดนอก
กรอบกันไปหมด กรอบที่ว่าคือ กรอบค าว่า สงบ สันติ ให้ได้เสียก่อน เช่น การเลือกตั้ง ถ้าเราเปรียบเทียบก็ไม่ต่างอะไร
กับการเลือก “กล้วย” กล้วยที่เปลือกยังเขียวอยู่ ก็ยังไม่สุก ไม่พร้อมจะรับประทาน คุณสมบัติก็ไม่ครบนะครับ กล้วย
เปลือกสีเหลือง คือ สุกงอม กินได้ เหมาะสม แต่ถ้ากล้วยเปลือกด าแล้ว คือ ไม่ดี ไม่ควรเลือกกิน แต่ถ้าเราไปสอนโดย
ยกตัวอย่าง เป็นผลไม้อ่ืน เช่น แอปเปิ้ล ซึ่งไม่เป็นผลไม้ประจ าถิ่นของเรา บางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลเลย 
อาจจะเคยทาน แต่ไม่เคยเห็นต้น เด็กไทยคงไม่อาจแยกแยะด้วยสีของเปลือกได้ว่า แอปเปิ้ลผลไหน ดี สุก กินได้ ไม่ง่าย
เหมือนกล้วย “แก่นสาร” ของเรื่องนี้คือ ท าอย่างไร ให้คนไทยสามารถแยกแยะว่า ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วควรเลือกใคร 
และเลือกจากอะไร... ไม่ใช่ใช้ความรัก ความชอบ ความคุ้นเคย ใช้อารมณ์ แต่ไม่พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล เช่น ดูที่
นโยบายพรรค ดูที่ประวัติการท างาน เหล่านี้ เป็นต้น  ทั้งนี้ การเข้าคูหาเลือกตั้งนั้น ต้องค านึงถึงการเลือกนักการเมืองที่
มีคุณภาพ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือทุจริตมาก่อน เลือกพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือ ดูจากนโยบาย จากการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่มีวาระซ่อนเร้นแอบแฝง หรือ ถูกครอบง า ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ 
ผมอยากให้พ่ีน้องประชาชน มีความรู้ หลักคิด มีหลักการเลือก ส.ส. ที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพรรคที่มีนโยบายในลักษณะสัญญาว่าจะให้ เพ่ือดึงดูดใจ ในสิ่งที่ผิด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นนโยบายที่มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่สิ้นเปลืองมากเกินไป ขาดวินัยการเงินการคลัง หรือ ขัดแย้ง
พันธกรณีต่างประเทศ เป็นต้น  ส าหรับเส้นทางสู่การเลือกตั้งของเรานั้น บางคนยังเข้าใจผิดว่า การไม่ไปเลือกตั้ง จะท า
ให้รัฐบาลหรือ คสช. อยู่ต่อไปได้ ความจริงแล้วคือ หากท่านไม่ไปเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครคนใดได้คะแนนมาก ก็ได้เป็น ส.ส. 
และ พรรคที่มี ส.ส. มากท่ีสุดก็จะโอกาสได้ตั้งรัฐบาล ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่จ าเป็นต่อ
การเลือกตั้ง ได้แก่ 

(1) กฎหมายลูกว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

(2) กฎหมายลูกว่าด้วย พรรคการเมือง 

(3) กฎหมายลูกว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ส. 

และ (4) กฎหมายลูกว่าด้วย การได้มาซึ่ง ส.ว. 

ใน 2 ฉบับท้าย ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย สนช. กรธ. และ กกต. เพื่อจะ
พิจารณาในทุกประเด็น ที่ยังเห็นไม่ตรงกัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภาย หลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วในอีก 90 วัน หลังจากประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
การเลือกตั้ง ก็อาจจะเกิดข้ึนในเดือนใดก็ได้ ภายใน 150 วัน หลังจากนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ทั้ง
พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ กกต. ในระหว่างนั้น ครม. จะแจ้ง คสช. ให้เชิญ กกต. กรธ. รวมถึงทุกพรรค
การเมืองมาพูดคุยหารือว่า การเลือกตั้งนั้นควรจะเกิดขึ้นเมื่อใด วัน เวลา ที่ทุกฝ่ายพร้อม ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน แล้วก็ถือ
เป็น “วาระส าคัญของชาติ” อาจจะต้องเป็นสัญญาร่วมกันว่า ท าอย่างไรเราจะเดินหน้าประเทศไป ให้เป็นไปตาม 
Roadmap ของประเทศ ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้ รัฐบาลและ คสช. ไม่เคยมีความคิด และไม่ไป
ก้าวล่วงอ านาจใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการคว่ าร่างกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะรัฐบาลไม่อยากให้ก าหนดเวลา
คลาดเคลื่อน ตามที่มีใครหลายคนพยายามบิดเบือน ให้ข้อมูลผิด ๆ ต่อสังคม เว้นอย่างเดียว คือการเกิดความวุ่นวาย
ประชาชนขัดแย้ง ใช้ก าลัง ใช้อาวุธ ใช้ความรุนแรง การหาเสียงมีปัญหา ประชาชนขัดแย้งกันอีกนะครับ เกิดความไม่
สงบ เหมือนช่วงก่อนปี 57 อันนั้นก็เป็นอีกเรื่อง ทุกคนต้องช่วยกัน อย่าให้เกิดขึ้น ดังนั้น ประชาชน นักการเมือง และ
ทุก ๆ ฝ่ายก็ต้องช่วยกัน รักษาบรรยากาศ ความมีเสถียรภาพของประเทศ ต้องไม่ขัดแย้ง ไม่แบ่งฝ่ายกันอีกต่อไป แล้วก็
ต้องสัญญากันว่า หลังการเลือกตั้ง เราจะได้มีฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านที่จะต้องร่วมมือกัน ท าในสิ่งที่ประเทศชาติและ
ประชาชนทั้งประเทศต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ที่เป็นฐานเสียงของฝ่ายใดก็ตาม รวมทั้ง ร่มกัน หรือช่วยกันในการ
ปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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สุดท้ายนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศตัวเลข การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
ว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 “ขยายตัว” จากไตรมาสเดียวกัน ปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 4.0 โดยเป็นผลจากการ
ส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวต่อเนื่อง ในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับความต้องการจากต่างประเทศท่ีดีขึ้น และการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการบริโภคในภาคเอกชนที่เร่งขึ้นจากรายได้นอกภาค
เกษตร และความเชื่อมั่นที่เริ่มดีขึ้น ส าหรับภาคการผลิตเราเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
หมวดการผลิตเพ่ือการส่งออก สอดคล้องไปกับการส่งออก ที่ดีข้ึนต่อเนื่องอีกด้านท่ีขยายตัวได้ดี คือ โรงแรมและ
ภัตตาคาร จากนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งก็เลยได้ส่งผลดีไปยัง ภาคขนส่งและการคมนาคม 
รวมถึง การค้าส่งและค้าปลีกด้วย อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรในไตรมาสสุดท้าย ต้องประสบปัญหาฝนตกชุก และอุทกภัย ใน
บางพ้ืนที่ท าให้ในภาพรวม ยังไม่ดีข้ึนมาก เทียบกับภาคอ่ืน ๆ ในช่วงนั้น แต่ในปีนี้ การบริหารจัดการน้ าที่รัฐบาลเร่ง
ด าเนินการมาตลอด คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาในช่วงต่อไปของพ่ีน้องเกษตรกรได้ ตรงไหนยังไม่ดี ก็ต้องช่วยกัน
ยกระดับแก้ไขเพ่ิมเติม 

หากมองภาพรวมทั้งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัว จากปี 2559 ที่ร้อยละ 3.9 หลัก ๆ มาจากการส่งออกสินค้า 
และภาคการท่องเที่ยว ที่ปรับดีขึ้น ส าหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ก็ถือว่าฟ้ืนตัว ต่อเนื่อง ในภาพรวม 
และในปี 2561 นี้ ทางสภาพัฒน์ฯ มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้ดี ต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยบวก จากการเติบโต
ต่อเนื่อง ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน ที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจาก 
โครงการร่วมทุนของรัฐบาลและเอกชนที่จะทยอยมีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนใน EEC ที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น 
กระตุ้นการลงทุนด้านการก่อสร้าง 

นอกจากนี้ การลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐเองก็คาดว่าจะเร่งข้ึนได้ โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
วงเงิน 150,000 ล้านบาท รวมทั้งผมได้เร่งให้ส่วนราชการด าเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน ให้ได้ตามที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ในปี 2561 นี้รัฐบาลมี
แนวทางท่ีจะบริหารเศรษฐกิจ 4 ด้านเพื่อเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับพ่ีน้องประชาชน ได้แก่ 

(1) การสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตนอกภาคเกษตร ให้สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว ผ่านการสร้างความเชื่อม่ัน และการเร่งลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้รายได้กระจายลงไป
ในฐานรากได้มากขึ้น ในระยะต่อไป 

(2) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ ทั้งในเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในระยะต่อไป 

(3) การดูแลพ่ีน้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย รวมถึง SMEs ผ่านโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนของดินฟ้า
อากาศและ การจัดการกับความเสี่ยง ที่ผลผลิตจะเสียหาย การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ ดูแลการเข้าถึงสินเชื่อการสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
ธุรกิจ SMEs 

(4) การเตรียมพร้อมด้านแรงงานและ ยกระดับคุณภาพแรงงาน ให้เพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคการผลิต
และการลงทุน 

มาตรการเหล่านี้ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโต ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแล้ว ยังจะช่วยเป็น
รากฐานที่เข้มแข็งในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามแผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไปด้วย 

ปัญหาส าคัญ คือ การจราจร ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมอาชีพรายได้ที่พอเพียงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย อันนี้ก็อยู่ในแผนปฏิรูป และยุทธศาสตร์ชาติด้วย ที่เราต้อง
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ร่วมมือกันแก้ไข และใช้การปฏิบัติการแบบไทยนิยม คนไทยต้องร่วมมือกันแบบพอดี เพ่ือแผ่นดิน เพื่อตัวเอง เพื่อ
ครอบครัว เพื่อประเทศชาติ ให้เกิดความร่วมมือในระดับพ้ืนที่แบบประชารัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้จงได้ 

ขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน ทุกครอบครัว” มีความสุข พาลูกหลานไปท าบุญ เข้าวัด ฟังเทศน์ เวียนเทียน สนทนาธรรม 
ในวันมาฆบูชาด้วย จิตใจจะได้ผ่องใสกันทุกคน และว่าง ๆ ก็ไปเที่ยวงานอุ่นไอรักกัน สวัสดีครับ 

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 

1. สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ออกเยี่ยมโรงเรียนหลายโรงเรียน 

 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เดินทางตรวจเยี่ยมส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 

ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน พร้อมกันนั้น เลขาธิการ 
กพฐ.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 1 day 1 camp ณ โรงเรียนประสาท
วิทยาคาร อ าเภอปราสาท และได้เยี่ยมชมบูทแสดงผลงาน กิจกรรมของนักเรียน 
2. การเลือกตั้ง ถ้าเราเปรียบเทียบก็ไม่ต่างอะไรกับการเลือก “กล้วย” กล้วยที่เปลือกยังเขียวอยู่ ก็ยังไม่สุก ไม่

พร้อมจะรับประทาน คุณสมบัติก็ไม่ครบนะครับ กล้วยเปลือกสีเหลือง คือ สุกงอม กินได้ เหมาะสม แต่ถ้ากล้วยเปลือก
ด าแล้ว คือ ไม่ดี ไม่ควรเลือกกิน แต่ถ้าเราไปสอนโดยยกตัวอย่าง เป็นผลไม้อ่ืน เช่น แอปเปิ้ล ซึ่งไม่เป็นผลไม้ประจ าถิ่น
ของเรา บางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลเลย อาจจะเคยทาน แต่ไม่เคยเห็นต้น เด็กไทยคงไม่อาจแยกแยะด้วยสี
ของเปลือกได้ว่า แอปเปิ้ลผลไหน ดี สุก กินได้ ไม่ง่ายเหมือนกล้วย “แก่นสาร” ของเรื่องนี้คือ ท าอย่างไร ให้คนไทย
สามารถแยกแยะว่า ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วควรเลือกใคร และเลือกจากอะไร... ไม่ใช่ใช้ความรัก ความชอบ ความคุ้นเคย 
ใช้อารมณ์ แต่ไม่พิจารณาด้วยเหตุด้วยผล เช่น ดูที่นโยบายพรรค ดูที่ประวัติการท างาน เหล่านี้ เป็นต้น   
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3. แนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์/2561 

 
 
4.  การจัดการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
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5.  การยกระดับการป้องกันภัย อุบัติเหตุ 
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6. “ Army Summer Camp 2018  ค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”  
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7.  กิจกรรมการเรียนการสอน PLC โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
8. ห้องเก็บของโรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เลิกประชุมเวลา 09.00น. 

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

  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                             

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


