สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 20.15 น.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑. วันครูแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ ปีนี้มีคาขวัญว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อสะท้อน
ให้เห็ นบทบาทความส าคัญของครู – อาจารย์ ที่มีต่อศิษย์ และประเทศชาติ โดยต้องมีการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของสังคมโลก ที่เปลี่ยนแปลง การปรับตัวของครูเปรียบเสมือนคลื่น
ลูกแรกในทะเลที่จะสร้างคลื่นลูกต่อมา คือ ทุกคน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่จะเป็นกาลังส าคัญ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ มีต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น การปฏิรูปในวงการครู
และการปฏิ รู ปด้ านการศึ กษาจึ งถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นในการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื นในระยะยาว ทั้ งนี้
ขอยกตัวอย่างข้อมูลดีๆ จากวงการศึกษา 2 เรื่อง คือ
1. การสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการทางานของครู กศน. ที่ต้องเข้าไปฝังตัวในพื้นที่ชุมชน
ห่างไกล โดยไม่คานึงถึงความสุขและครอบครัวของตนเอง ต้องปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง ช่วยสร้างวิถีชีวิต
และมุมมองใหม่ให้กับชุมชนซึ่งครูทั่วไปเข้าไม่ถึง แต่ครู กศน.เป็นหน่วยซีล หรือหน่วยแนวหน้าที่อยู่
เคียงข้างประชาชนทั่วทุกพื้นทีข่ องประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงมีพระราชดาริและมอบให้ ครู กศน. ช่วยกันดูแลประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นหรือชนกลุ่มน้อย
แต่ครู กศน. ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ หลายคนไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ต้องเสี่ ยงภัย
ตามแนวตะเข็บชายแดน ไม่แตกต่างกับตารวจ ทหารที่อยู่ชายแดน เพื่อให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน
และพี่น้องประชาชนสามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหยื่อของผู้อื่น
ครู กศน.เปรี ยบเสมือน “หน่วยอารักขาทางปัญญา” ส าหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการป้องกันไม่ให้
ประชาชนต้องถูกรุกรานในชีวิต และไม่ทิ้งถิ่นฐานไปไหนอันจะช่วยให้ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ แนวตะเข็บชายแดนเกิดความเข้มแข็ง โดยสิ่ งที่รัฐบาลจะช่วยดูแล คือ ความมั่นคงในอาชีพ
สวัสดิการที่จะเอื้อให้สามารถดารงชีพได้
2. “โครงการห้องสอบสีขาว” ของมหาวิ ทยาลั ยเซนต์จอห์ นที่มีคติพจน์ คือ คุณธรรม
เท่านั้ นที่ทาให้มนุษย์มีเกียรติ โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรชั้นสูงของสถาบันส่ วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างของ
การยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็น
เครื่องหมายของผู้ที่ได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้เริ่ม “โครงการห้องสอบสีขาว” กับ
นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตั้งแต่ปี 2558 โดยโครงการห้องสอบสีขาว หมายถึง
ห้องสอบที่ปราศจากการทุจริตของผู้เข้ารับการสอบ แม้ไม่มีผู้คุมสอบ เป็นการปลูกฝังจิตสานึกของ
นักศึกษาที่จะจบไปเป็นครูในอนาคต ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติและให้ความเชื่อมั่นกับนักศึกษาที่จะเป็น
ครูทั้งกายและใจ โดยครูจะต้องเป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง
2. การประชุม
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่และ
คณะรัฐมนตรี
ลาปาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง และลาพูน)
นอกสถานที่
ได้เห็ นศักยภาพ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่จะเป็นศูนย์ กลางเศรษฐกิจของภาค
ที่จังหวัด
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศต่างๆ (GMS, BIMSTECS, ASEAN) โดยมีการ
เชียงใหม่และ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร
ลาปาง
สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
หัวข้อ
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ในการลงพื้นที่ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชน และความพร้อมที่จะทางานร่วมกับภาครัฐ
ในการพั ฒนาทุ ก ๆ ด้ าน ซึ่ งมี โครงการตั วอย่ างที่ ประสบผลส าเร็ จด้ วยความร่ วมแรงร่ วมใจของ
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ภายใต้ “แม่แจ่มโมเดล” และ “แม่แจ่มโมเดลพลัส”
ที่เป็ นการบู รณาการเพื่อแก้ ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ าอย่ างยั่งยืนครบวงจรตั้งแต่ การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว การพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการป้องกันรักษาป่า เป็นต้น
“แม่แจ่มโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤติปัญหาไฟป่า-หมอกควันที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งการลดลงของพื้นที่ป่า แนวทางการจัดการป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน และรูปแบบของระบบ
การผลิตที่สัมพันธ์กับปากท้องของประชาชน จากวิกฤติปัญหาได้นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาค
ส่วนต่างๆ และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ และเชื่อมโยงกับปัญหาด้านอื่นๆ ผ่าน
กระบวนการสารวจ และจัดทาข้อมูลพื้นที่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสีและเครื่องสารวจพิกัด (GPS)
รวมทั้งมีการจาแนกขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินทากินออกจากที่ป่า การจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
กาหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง กาหนดเป้าหมายร่วมกัน ใช้กลไก
ความร่วมมือและฐานข้อมูลข้อเท็จจริง มีระบบฐานข้อมูลการจาแนกแนวเขตการจัดการที่ดินและการ
จัดการทรัพยากร ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทาให้ได้รับการยอมรับจนประสบความสาเร็จ
ในแง่ของการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน สามารถลดการเผาป่าและค่าความร้อนของพื้นที่ลงได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้อาเภอแม่แจ่มเปลี่ยนจากพื้นที่ ที่มีค่าจุดความร้อนมากที่สุดลาดับต้นๆ เกือบทุกปี มาเป็น
พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุด ในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 รวมทั้ง
สามารถขยายไปสู่การแก้ปัญหาในมิติอื่นๆ ด้วย ถือเป็นต้นแบบความสาเร็จของการขับเคลื่อนกลไก
ความร่ วมมื อเชิ งพื้ นที่ ในรู ปแบบ “ประชารั ฐ ” ที่ จะตอบโจทย์ ทั้ งการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อม
ความสาเร็จดังกล่าว นาไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ที่ยกระดับจาก
การแก้ไขปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าที่มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟป่า หมอกควันไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง นอกจาก
การบริหารจัดการ การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในกรณีของแม่แจ่มโมเดลแล้ว ยังมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ
โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ ผ่านการสารวจและข้อตกลงร่วมกัน การพัฒนา
ระบบจัดการร่วม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้การอนุรักษ์ฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุก
ส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มรายได้ การจัดการน้าแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการพักชาระหนี้สูงสุด นานถึง 7 ปี ให้กับประชาชนที่หันมา
ปลูกพืชแนวทางใหม่ เพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
ปัจจุบันชาวบ้านปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนเอง เลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ
ข้าวโพด หั นมาปลู กพืชผสมผสาน เช่น ไผ่ กาแฟ และพื ชเศรษฐกิจ รวมทั้งมี การจัดการพื้ นที่ให้
เหมาะสม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เช่น พื้นที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และพื้นที่ทาแนว
ซับน้า เป็นต้น ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมในแผนพัฒนาแล้ว จานวน 22 ครัวเรือน ในพื้นที่ 65 ไร่
เนื้อที่และจานวนเกษตรที่ปลูกข้าวโพดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันจานวน
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ราว 1,000 ไร่ (จากเดิม 5,324 ไร่ เป็น 5,410 ไร่) ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าประชาชน
ต้องการหลุดพ้นจากหนี้สินให้ได้ โดยรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน
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3. แอปพลิเคชัน
รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ สาหรับประชาชนทุกคน คือ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo แอปเพื่อ สน.บท.
CITIZENinfo
ประชาชน เปิดตัวในงานสัมมนา Digital Government Summit 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ม.ค.62
แอปเพื่อ
โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขึ้นเป็นโครงการที่ต่อยอดจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกเรียกสาเนาเอกสาร
ประชาชน
ที่หน่วยงานราชการออกให้
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1 ปี
พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารจากประชาชน โดยเริ่มจากสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการอานวยความ
สะดวก และลดภาระแก่พี่น้องประชาชน โดยไม่ให้หน่ วยงานเรียกขอส าเนาเอกสารราชการ แต่ให้
หน่วยงานใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดยให้ทุกหน่วยงานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
5 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ยกเลิกการเรียกสาเนาแล้วครอบคลุม 20 กระทรวง
หรื อ 151 หน่ วยงานทั่วประเทศ ที่ต้องการช่วยลด ภาระ เวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
เอกสารในการติดต่อราชการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐ อีกทางหนึ่ง
และภาครัฐได้ประโยชน์จากการลดการใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและประหยัดเวลาใน
กระบวนงานต่างๆ ลง
ปั จจุ บั น ส านั กงานพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรื อ DGA ร่วมกั บ
สานักงาน ก.พ.ร. และกรมการปกครอง ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ขึ้น เพื่อช่วยค้นหาจุด
ให้บริการรัฐใกล้บ้าน พร้อมแสดงตาแหน่งพิกัดและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการได้สะดวก
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ และใช้เป็นเครื่องมือแสดงสถานะการยกเลิกสาเนาเอกสาร
รวมถึงสามารถประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้ในแอปพลิเคชันเดียว
ช่วยให้ภาครัฐนาข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมี
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงใจ ซึง่ เป็นมิติใหม่ในการติดต่อราชการไทยในยุค 4.0
นอกจากนี้ ในอนาคตประชาชนจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ เช็คสิทธิ์สวัสดิการของตนเอง
เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการภาครัฐ และเข้าถึงข้อมูลเอกสารดิจิทัลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารต่างๆ
ที่ออกโดยราชการ จึงขอให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ไว้ในมือถือให้พร้อมใช้งาน
เพราะหน่วยงานของรัฐกับประชาชนมีเรื่องให้ติดต่อกันตลอด แอปพลิเคชัน CITIZENinfo จะเป็น
ผู้ช่วยอานวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้น
4. บทส่งท้าย
สถานการณ์ “ฝุ่นละออง” ในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล แม้จะดีขึ้นจากความสาเร็จในการ
สถานการณ์ฝุ่น ทาฝนเทียมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นปกติ รัฐบาลได้บูรณาการโดยเร่งสารวจและแก้ไขที่ต้นตอ ด้วยการ
ละออง
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการระยะเร่งด่วน และระยะยั่งยืน สาหรับประชาชนกลุ่มคนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้รับผลกระทบทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ขอให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อทุกแขนง รวมทั้งสื่อโซเชียล ที่มีบทบาทสาคัญสามารถทางานบูรณาการ
กับภาครั ฐได้ โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการสร้ างการรั บรู้ อย่ างทั่วถึง และแสวงประโยชน์จาก
ปรากฏการณ์ฝุ่นละออง ให้ความรู้กับทุกๆ คน ได้รู้จักได้รู้วิธีการรับมืออย่างถูกต้องเหมาะสม
หัวข้อ

รายละเอียด

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

