สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 256๑ เวลา 20.15 น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑.การค้นหาและ
ด้ว ยพระเมตตาธรรมแห่ ง องค์ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราชฯ และด้ ว ยพระบารมี
ช่วยเหลือโค้ชและ อัน แผ่ ไพศาลแห่ ง องค์ส มเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว ฯ ช่ ว ยอานวยพร คุ้ม ครองภัย ต่า งๆ
นักกีฬาเยาวชน ให้เด็กและโค้ชทีมฟุตบอล “หมูป่า อะคาเดมี” ทั้ง 13 คน ที่พลัดหลงในถ้าหลวง
ทีมฟุตบอล
จ.เชียงราย ได้อยู่รอดปลอดภัย อีกทั้งด้วยกาลังใจ พลังแห่งความรัก ความศรัทธา
“หมูป่า อะคาเดมี” และการสวดมนต์ภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากพี่น้องชาวไทยทุกศาสนาและ
จากเพื่อนร่ ว มโลก ช่ว ยกันเป็นแรงผลั กดัน เกื้อหนุนให้ การปฏิบัติ ภ ารกิจค้นหา
ผู้ประสบภัยครั้งนี้ประสบความสาเร็จได้ ในเบื้องต้น โดยยังคงเหลือขั้นตอนในการ
เคลื่อนย้ายออกจากถ้าให้ปลอดภัย รวมทั้งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่
สภาพปกติ ซึ่งเรายังต้องดาเนินการร่วมกันอย่างรอบคอบต่อไป
ทุกวิกฤตย่อมแฝงไว้ด้วยโอกาสเสมอ หากมองด้วย “สายตาที่สร้างสรรค์ ”
เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึง “พลังแห่งความรู้รัก สามัคคี”
ของชาวไทย ทุกครั้ งที่ชาวไทยร่ว มแรงร่วมใจกัน จะสามารถฟันฝ่ าอุปสรรคและ
ผ่านห้ ว งเวลาแห่ งความยากล าบากไปด้ว ยกันได้เสมอ การปฏิบัติการช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยครั้งนี้ จึงเป็นไปตาม “หลักเมตตาธรรม” และ “หลักมนุษยธรรม”
นายกรั ฐ มนตรี ช วนให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกั น คิ ด ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ เช่น
1. การใฝ่รู้และเฝ้าติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง หากมี
ความใฝ่รู้และติดตามข่าวสารต่างๆ จะทาให้เราได้รับความรู้หลายแง่มุมและนามา
ประมวลเกิดแนวคิด เป็นบทเรียน เช่น การเอาชีวิตรอดในถ้าเป็นเวลานาน วิธีการ
หาน้าบริสุทธิ์ดื่มแทนอาหาร การทาสมาธิเพื่อลดความหวาดกลัว ตลอดจนการทา
ความรู้ จั ก กั บ ถ้ า ป่ า สั ต ว์ มี พิ ษ เพื่ อ ให้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
สื่ อ มวลชนที่ พ ยายามจะน าเสนอแง่ มุ ม ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ควบคู่ ไ ปกั บ
การรายงานสถานการณ์ และเป็ น การส่ ง ก าลั ง ใจไปยั ง “13 ครอบครั ว ”
ของผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง
2. การทางานร่ วมกัน อย่า งมีร ะเบียบ แบบแผน และการเคารพกติกา
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาชน รวมทั้ง “จิตอาสา” ขยายสู่ชาวแม่สาย ชาวเชียงราย
ชาวไทยทั้งประเทศ และสู่ชาวโลก ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในรูปแบบของบุค คลและ
องค์กร รวมแล้ วกว่า 50 หน่วยงาน เป็นจานวนหลายพันคน ที่ทางานประสาน
สอดคล้องกันภายใต้ “ศูนย์อานวยการร่วม” ซึ่งมี ผวจ.เชียงราย ในขณะนั้น
ทาหน้าที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องจนถึง ณ เวลานี้ เพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ ในการสั่งการ ตัดสินใจ และกากับดูแลการทางานในภาพรวมอย่างใกล้ชิด
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อบังคับที่กาหนด ซึ่งเกิดจากการหารือกัน
ทุกฝ่ายอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ ความเป็นผู้นาของ ผวจ.เชียงราย มีส่ว นส าคัญ
หัวข้อ

รายละเอียด

๒

หัวข้อ

รายละเอียด
อย่างมากที่ทาให้ปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ ง ผวจ. มี หน้าที่เหมือน
นายกรัฐมนตรีของจังหวัด ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานให้ได้
3. การวางแผนอย่างรอบคอบ การทางานใดๆ จะต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ ที่เรีย กว่า แผนหลัก แผนรอง แผนเผชิญเหตุ ต้องศึกษาปัจจัย สภาวะ
แวดล้ อ มที่ อ าจเกิ ด ผลกระทบ ต้ อ งมี แ ผนเผชิ ญ เหตุ ก รณี เ กิ ด เหตุ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด
เตรียมการต่างๆ ให้ครบวงจร สิ่งที่สาคัญที่ สุด คือ จะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ เ ข้ า ใจบทบาทและหน้ า ที่ ข องตน การสั่ ง การ การบั ง คั บ บั ญ ชา
การรายงาน เพื่อให้สอดประสานการทางานได้โดยอัตโนมัติ
รัฐบาลและ คสช. จึงพยายามนาเสนอว่า มีความจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ต้องมีวิสัยทัศน์ กาหนดแนวทางอย่างเป็นขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก มีมาตรการลดความเสี่ยง เป็นต้น
4. ประชาคมโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จากการติดตามข่าวสาร
จากสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง ของประเทศไทยและต่ า งชาติ โดยไม่ ใ ช่ เ พี ย งมุ ม มองด้ า น
สถานการณ์เท่านั้น แต่ต่างชาติได้จับตามองถึงมาตรฐานการกู้ภัย โดยจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติว่าจะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
เสน่ห์ของประเทศไทยมีหลายประการด้วยกัน เช่น การมีธรรมชาติที่สวยงาม อาหาร
อร่อย มีคุณภาพ คนไทยมีอัธยาศัยที่ดี เป็นสยามเมืองยิ้ม เป็นต้น ดังนั้น หากมีสิ่งใด
ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว
นอกจากนั้ น นั บ เป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุ ด มิได้ ที่ส มเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงรับ “จิตอาสา” ชาวต่างประเทศ ที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
ให้ดูแลเปรี ยบเสมือนอาคันตุกะของพระองค์ ซึ่งรัฐบาลก็ให้การต้อนรับดูแลโดย
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะติดตามดูแลจนกว่าจะจบสิ้นภารกิจ ในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้สมกับที่มีน้าใจ
ให้ความช่วยเหลือ เสี่ยงอันตราย จนกว่าจะเดินทางกลับประเทศ
5. การจัดทาแผนบทเรียน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบันทึก
เป็นแผนบทเรียน เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยจะต้องประสานกันทั้งพลเรือน
ตารวจ ทหาร ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งอาจเรียกง่ายๆ ได้ว่า “แผนประชารัฐ”
โดยจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในครั้งนี้ มีการวางแผน การจัดทาระบบแจ้งเตือนภัย
ต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับถ้าหลวง ต่อไปจะได้รับความสนใจจากชาวโลก
ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย จะต้องมีการสารวจว่าจุดใดสามารถไปได้ และมี
มาตรการป้องกันภัย ทีผ่ ่านมามักจะไม่ได้ให้ความสาคัญ โดยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการกู้ภัยและช่วยชีวิต ซึ่งจะต้อง
ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสภาพ
ซ่อมบารุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย
ทั้งนี้ เพื่ อเป็ น การสนองตอบพระราชกระแสรับสั่ ง ว่ า เราต้องเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ ตระหนั กถึงความเป็นมา และนาบทเรียนนี้ ไปใช้ในการวางแผน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
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2.วันคล้ายวัน
ประสูติ
สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
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รายละเอียด
ระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
พระราชทานความห่วงใยมาให้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน จะต้องร่วมมือกันดาเนินการให้ได้
ในลักษณะการทางานแบบประชารัฐ
สาหรับจิตอาสา แม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทหลักในการกู้ภัย แต่การหยิบยื่นน้าใจ
การบริ จ าคสิ่ ง ของ อาหาร ดู แ ลสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น
การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค การเสียสละพื้นที่นาให้เป็นแก้มลิงรองรับน้า
ที่ระบายออกจากถ้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยทาให้ภารกิจหลักประสบความสาเร็จด้วยดี
ด้วยความเสียสละ อันเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ และน่ายกย่อง
นายกรัฐมนตรีชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมนักประดา
น้าจากหลายประเทศ ทีมปีนเขาสูง ทีมขุดเจาะน้าบาดาล ทีมเครื่ องสูบน้า ตลอดจน
ทุกศาสนาที่ร่วมกันสวดมนต์ กล่าวคาอวยพร และส่งกาลังใจให้ผู้ประสบภัยและ
เจ้าหน้าทีท่ ุกคน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ” ขอพระองค์
ทรงพระเจริ ญ พระองค์ ท รงเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ซึ่ ง ล่ า สุ ด
ประสบความส าเร็ จ ในการพัฒนายาชีววัตถุ ที่มีบทบาทสาคัญในการบาบัดรักษา
โรคมะเร็งเต้านม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง เป็นนวัตกรรม “ชิ้นแรก” ที่ดาเนินการโดย
นักวิจัยในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยไม่ต้องอาศัยการซื้อ หรือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาให้ผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดมีโอกาสได้รับ
การรั ก ษา โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ถู ก ลง อี กทั้ ง ช่ ว ยให้ ประเทศสามารถพึ่ ง พาตนเอง
ด้านยาชี ว วั ตถุ ได้ และช่ ว ยสร้ างความมั่ นคงทางยา รวมทั้ งลดความสู ญเสี ยทาง
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ จากความสาเร็จดังกล่าว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมที่จะขยายปริมาณ
การผลิ ตไปสู่ ระดับอุตสาหกรรม โดยจะร่วมมือกับโรงงานต้นแบบผลิ ตยาชีววัตถุ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไปซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง จะเป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และก าลั ง คนของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการมอบ
รางวัล United Nations Public Service Awards ประจาปี 2561 ในสาขา
การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จากผลงานเรื่ อ ง “การป้ องกั น และควบคุ มมะเร็ ง ปากมดลู ก
แบบบูรณาการ” โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้
จากทั้ ง หมด 437 ผลงาน 79 ประเทศ โครงการนี้ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในแนวทาง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

-

-

๔

หัวข้อ

4. สถานการณ์
การค้ามนุษย์
(TIP Report)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ที่จะนามาใช้ใน “การปฏิรูปด้านสุขภาพ” ของประเทศ เป็นโครงการที่เกิดจาก
ความร่วมมือของหลายฝ่าย ในลักษณะ “ประชารัฐ” และเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย (TIP Report) ในปีนี้ดีขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตั้งแต่รัฐบาลและ คสช. เข้ามาใช้เวลาเกือบ 4 ปี จาก TIER 3 เป็น TIER 2
Watch List และเป็น TIER 2 ในที่สุด จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ที่ช่ว ยกันสร้างชาติและพัฒ นา
ประเทศของเราโดยใช้ “กลไกประชารัฐ” ไปสู่ความสาเร็จในทุกเรื่อง

-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

