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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
หัวข้อ
1. การแก้ไขปัญหา
ของประเทศ

รายละเอียด

ปัญหาของประเทศเป็น ปัญหาเชิงโครงสร้างจาเป็นต้องอาศัยเวลาและการบริหาร
จัดการในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า กลไกประชารัฐ ทาให้ต้องกาหนดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน บางเรื่องที่ไกลตัว ต้องการให้คิดว่าเป็นความรู้
รอบตัว เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข บางเรื่องที่ใกล้ตัว ต้องการให้ทุกคนได้รับรู้
เข้าใจ และร่วมมื อกัน คิด พู ด ทา ในสิ่ งที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่ อจะได้ไม่เสียสิท ธิ์
ถูกโกงสิทธิ์ และรักษาสิทธิ์ของตนเอง ที่สาคัญคือไม่นาไปสู่ความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและผู้ มีรายได้น้อย หากปัญหานี้ไม่ได้ รับการแก้ไ ข
อย่ า งยั่ ง ยื น จะฉุ ด รั้ ง การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลโดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปรามการฉ้อโกงทรัพ ย์สิ น ของประชาชน (ศปฉช.ตร.) ได้ บั งคับ ใช้กฎหมายกับ
กลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่เอารั ดเอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยโอกาส จนสามารถไกล่เกลี่ ย ส่งคืน
ทรัพย์สินให้กับประชาชน ราว 15,000 คน ทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า
16,000 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน มากกว่า 11,700 ฉบับ พื้นที่รวมประมาณ 37,000 ไร่
โดยยัง ดาเนิน การอย่า งต่อเนื่ อง และหากมี ป ระชาชนที่ ยังประสบปัญ หาในลั กษณะนี้
สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1155 ได้ตลอดเวลา
2. การจัดตั้งกองทุน
รั ฐ บาลได้ ร่ ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาและผู้ ส นั บ สนุ น จากหลายฝ่ า ย
เพื่อความเสมอภาค เร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ทางการศึกษา (กสศ.) แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อดูแลและส่งเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษาในหลายมิติ เช่น ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษา ช่ วยเหลือและสนับสนุนให้เยาวชนผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ ด้อยโอกาส
ได้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความถนัด ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ตามความถนัด และศักยภาพของตน อีกทั้ง พัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้ นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ในการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ ลดความเหลื่ อมล้าในการศึกษา และสนองความต้องการด้า นกาลั ง
แรงงานของประเทศ
เนื่องจากการท างานของกองทุน เพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษานี้ ต้ องดูแล
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้ขาดแคลนทุนทรั พย์และด้อยโอกาส ตั้งแต่เด็ กแรกเกิด ไปจนถึ ง
กลุ่มวัย 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 4.3 ล้านราย ซึ่งต้องดาเนินการให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและงบประมาณไม่รั่วไหล ในการนี้ ทาง กสศ. ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE (ไอ-ซี) ที่เป็นระบบรายงานข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. เพื่อช่วยให้ผู้ทานโยบาย มองเห็นสถานการณ์
ความเหลื่อมล้าได้ชัดเจนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ มี ภ ารกิ จ ในการลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา โดย กสศ. และ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เริ่มดาเนินงานแล้วในปีการศึกษา 2561
และเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ ระบบ iSEE จะประกอบด้วย ข้อมูลของเด็กและเยาวชน ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส มากกว่า 4 ล้านคน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เชื่อมโยงกับ
เลขประจ าตั ว 13 หลั ก ของเด็ กและครอบครัว กับ ฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ข องรั ฐ หรื อ
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6 กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สถานะครัวเรือน ภาพถ่าย
สภาพบ้านเรือน รายได้ผู้ปกครอง ข้อมูลเด็กด้านสุขภาพ สภาพปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง
ความต้องการด้านการเรียน ความช่วยเหลือ อัตราการมาเรียน ผลการเรียน เป็นต้น
ข้อมูลที่รายงานผ่านระบบ iSEE นี้ ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data
จากโครงการ ใน 4 ส่วนหลัก คือ
1. ข้อมู ล ผลการค้น หาและคัด กรองกลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ มีการพั ฒนาจนสามารถ
ครอบคลุมการคัดกรองนักเรียนในสังกัด สพฐ. มากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ
2. ข้อมูลผลการจัดสรรเงินอุดหนุ นอย่างมีเงื่อนไข โดยมุ่งจัดสรรงบประมาณเพื่อ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเป็นรายบุคคล ผ่านการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง (Demand-side Financing)
3. ระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน โดยจะมีการรายงานเงื่อนไขการรับเงิน
อุดหนุนของแต่ละคนที่ครูกรอกเข้ามาเป็นรายภาคการศึกษา ซึ่งจะรายงานการบันทึก
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น CCT (Conditional Cash Transfer)
4. ระบบส่ ง ต่ อข้อมู ล เชื่ อมกับ ฐานข้อมู ล ขนาดใหญ่ ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ผ่ า น
หมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับบูรณาการการทางาน เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาของ กสศ. เข้ากับ 6 กระทรวงหลัก ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลในระบบ iSEE นี้ ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบถึง 3 ชั้น ได้แก่ (1) การตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งด้านรายได้และสถานะครัวเรือน ผ่านแอพพลิเคชั่น CCT (2) การรับรอง
ข้อมูลของทั้งผู้ปกครอง ครู และกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน (3) การรับรองของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และข้ าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยหลังการเปิดระบบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมี
เงื่อนไขทั้งสิ้นกว่า 4 แสนราย
ระบบ iSEE นี้ถือว่าเป็นการนาเทคโนโลยีมาช่วยภาครัฐ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงกับความต้องการของเยาวชนของชาติ แต่ละ
รายได้ อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เพื่ อให้ได้รับความช่วยเหลือด้วย ดังนั้น
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพลิกโฉมการบริหารจัดการระบบการศึกษาของประเทศ
และขอให้ กสศ. กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการเพื่อให้
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและครู ในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนเหล่านี้ด้วย
3. การสนับสนุน
ให้จัดการศึกษาใน
รูปแบบโรงเรียน
ร่วมพัฒนา
(Partnership
School)

รัฐบาลได้เร่งวางรากฐานการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา โดยการสนับสนุนให้จัด
การศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ขึ้น อันเป็นแนวคิดการสร้าง
นวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ภายใต้ บ ทบาท ความร่ ว มมื อ ระห ว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ จานวนมาก ที่ให้
การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามโครงการนี้
โดยทางานร่วมกันตามรูปแบบประชารัฐ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
50 แห่ ง จาก 34 จั ง หวั ด และในปี นี้ จ ะขยายให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 185 แห่ง
เป้าหมายของการยกระดับการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานี้ ได้แก่
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถ
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต และนาไปสู่
การช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้าของประเทศ
ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดโรงเรียนร่วมพัฒนานี้ ได้มีการปลดล็อคกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการบริหารงานบุคคล
และลักษณะวิชาการให้เหมาะสม รวมถึงมีการกาหนดรูปแบบและเกณฑ์การคัดเลือก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนา มีการคัดเลือกภาคเอกชน
และผู้ ร่ว มสนั บ สนุ น มี การวางระบบการบริ หารการเปลี่ ย นแปลง และการขยายผล
ความสาเร็จในอนาคต
ทั้ง นี้ ปั จ จั ยส าคัญที่ จ ะนาไปสู่ความส าเร็จ ของการส่ ง เสริม โรงเรียนร่ว มพั ฒ นา
ได้แก่ (1) การมี ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ทั้ งจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
และชุมชน ในพื้นที่ (2) การบริหารงานบุคคล ที่เอกชนผู้สนับสนุนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือที่ ป รึกษา ซึ่ ง จะสามารถประเมิ นผลงานและคัด เลื อก
บุคลากรเข้าทางานต่อไปได้ด้วย (3) การบริหารงบประมาณ ที่มีการจัดทาบัญชีให้ตรงกับ
มาตรฐาน ตรวจสอบได้ โดยจัดทาบัญชีแยกต่างหากจากงบประมาณจากภาครัฐ อย่างชัดเจน
(4) การบริหารงานวิชาการ ที่มีการร่วมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และบริบทของสถานศึกษา และ (5) การติดตามผลและวิจัยในระดับองค์การ
และระดั บ สถานศึกษา ในรูป แบบคณะท างานและการสรรหาบุ คคลภายนอกมาเป็ น
ผู้ติดตามประเมินผลด้วย
ดังนั้น ขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทาให้การปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศได้ก้าวข้าม
อุปสรรคไปอีกหนึ่งขั้น ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายสถานศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ร่ว มพั ฒ นา ซึ่ ง หากภาคเอกชน บริษั ท ห้ า งร้า น มี ความสนใจ สามารถเข้า มาร่ว มกั น
สนั บ สนุ น สถานศึกษาของเด็ ก ๆ ในชุ มชน และเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการพั ฒนาคุณ ภาพ
เยาวชนให้กับประเทศได้
4. การสร้างความ
การทาการประมงของไทยในอดีต มีการใช้เครื่องมือทาลายล้างมากมายและรุนแรง
ยั่งยืนให้กับการประมง ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าลดลง ทาให้ต้องออกเรือไกลขึ้นกว่าจะหาปลาได้ ส่งผลให้คุณภาพ
ของไทย
ชีวติ ของลูกเรือไม่ดี เกิดปัญหาการใช้แรงงานบังคับและค้ามนุษย์ ประกอบกับกฎกติกาที่มีอยู่
มีความล้าสมัย ทั้ง พ.ร.บ. ประมง (พ.ศ. 2490) และ พ.ร.บ. เรือไทย (พ.ศ. 2481) ไม่เป็น
สากล จนเกิดปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และปัญหาค้ามนุษย์ตามมา ประเทศไทย
ไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปประเทศอื่น ๆ ได้ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นต้องการรับซื้อ
สินค้าที่มีคุณภาพ มีที่มาที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์
รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ได้ยึดหลักแก้ปัญหาด้วยการทา
ประมงที่ยั่งยืน ด้วยการรักษาความสมดุล 3 ส่วนคือ เรือจับปลา คนจับปลา และการทา
การประมงที่ มี กฎกติ การองรั บ โดยก าหนดกรอบการท างานออกเป็ น 6 ด้ า น ได้ แก่
ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการกองเรือ ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS)
ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านแรงงานภาคประมง ซึ่งต้อง
ด าเนิ นการไปพร้ อม ๆ กัน ด้ วยการมี ส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่ วน โดยเฉพาะชาวประมง
จนนามาสู่การจัดสรรวันทาประมงตามตารางที่กาหนด แยกตามกลุ่มสัตว์น้าและเครื่องมือ
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รายละเอียด
ประมง โดยมีการออกใบอนุญาตทาการประมงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ผลจากการดาเนินการที่ผ่านมา ทาให้ทรั พยากรสัตว์น้ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
เห็นได้จากการบันทึกการทาประมงของชาวประมงพาณิชย์ (logbook) ในปี 2561 ที่มี
ปริ ม าณการจั บสั ต ว์ น้ าได้ เพิ่ มมากขึ้ น กว่ าปี 2560 ประมาณ 200,000 ตั น อี กทั้ ง
เสี ยงสะท้ อนจากชาวประมงพื้ นบ้ าน และเครือข่ายสมั ชชาประมงพื้ นบ้ านประเทศไทย
ว่าสามารถจับสัตว์น้าได้มากขึ้น
ทั้งนี้ จากผลการดาเนินการดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประมง ปรับเพิ่ม
วันทาการประมง ประจาปีการประมง 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 62 สาหรับ
เรือประมงพาณิ ชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน อันเป็นผลสัมฤทธิ์ จากการแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมายที่ทาให้ท้องทะเลไทยมีความยั่งยืน

5. การให้ความใส่ใจ
ต่อสภาพแวดล้อม
ของโลก และสภาพ
ลมฟ้าอากาศ

สภาพแวดล้อมของโลก นับว่าเป็น ปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ ต้อง
สนใจติดตามและรู้เท่าทัน เพื่อการปรับตัวให้สอดรับการสถานการณ์ อาทิ สงครามการค้า
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากในช่วงปี 2562 นี้ ขอให้
ทุกคนได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเชื่อมโยงกับการเงิน การคลังของประชาคมโลก
รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย
ส่วนความเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ ที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ควบคุม
ได้ยาก แต่สามารถบรรเทาผลกระทบได้ หากมีการเตรียมและการสร้างการรับรู้ที่ดี อาทิ
พายุโซนร้อนปาบึก ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องนั้น
ปัจจุบันเข้าสู่ทะเลอ่าวไทย และขึ้นฝั่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ข องไทย เป็นเหตุให้ภาคใต้มี
ฝนตกหนั กถึ งหนั กมาก มี น้าสะสมเพิ่ มขึ้น จนอาจเกิดน้ าท่ วมฉับพลั น น้ าป่ าไหลหลาก
ในหลายพื้นที่ และทะเลมีคลื่นสูง โดยจังหวัดทางภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามั น
ได้รับผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมการในทุกด้าน
ล่วงหน้า โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้เน้นย้า
ให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้า ประเมินสถานการณ์
และแนวโน้มอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เตรียมการเผชิญเหตุ พร้อมทั้งกาหนดแนวทาง
การรับมื อ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาให้สอดคล้ องกับสภาพความเสี่ ยงภัยในแต่ ละพื้ นที่
รวมทั้ง จัดเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ ทั้งอาหาร เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถและเรือกู้ภัย ระบบไฟฟ้าสารอง
และการสื่อสารที่ต้องมีความพร้อม 100% ไปจนถึงเตรียมแผนการเผชิญเหตุ แผนอพยพ
และแผนการฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุให้ครอบคลุม ทั้งระบบ จึงขอให้ประชาชนเชื่อฟัง
คาสั่ง คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการภัยธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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6. การแนะนาหนังสือ
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ สมเด็จ พระสังฆราชฯ ณ วัดราชบพิ ธสถิต
ดูใจของเรา
มหาสีมาราม ได้ประทานหนังสือ ดูใจของเรา (Look into your mind) เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับประชาชนทุกคน จึง ขอแนะนาให้ทุกคน
ได้หาอ่าน ศึกษาให้ลึกซึ้ง ทาความเข้าใจ แล้วน้อมนาไปปฏิบัติ
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

