
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกรท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมราชวัลลภ ช้ัน ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๔. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

๕. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๖. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๗. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๘. นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๙. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๑๐. นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

๑๑. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๒. นายทวีศักดิ ์ วาณิชยเจริญ รองปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

๑๓. นายปรเมธ ี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๑๔. นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๕. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๖. นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๗. นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  

๑๘. นายบุณยฤทธิ ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย  

๑๙. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๐. นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  



๒ 

 

๒๑. นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๒. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๓. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๔. นายการุณ สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๕. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๖. นายบุญรักษ ยอดเพ็ชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๗. นายสุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๘. นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒๙. นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓๐. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๑. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓๒. พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๓๓. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

๓๔. นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๓๕. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขานุการ 

 

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน  

๑. นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒. นายสิงค์ิ วิเศษพจนกิจ รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 

๓. นายนรินทร กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง 

๔. นายธาน ี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

๕. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



๓ 

 

๖. พลตํารวจเอก รุงโรจน แสงคราม รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ

๗. พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ผูเขารวมประชุม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

๒. นายศรีชัย   พรประชาธรรม เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓. นายชลํา อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

๔. นายบัลลังก โรหิตเสถียร นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

๕. นายอานนท   วิชานนท นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 
 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๓. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๔. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๕. พลตร ีวีระ โรจนวาศ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๖. พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๗. พลตร ีณัฐวุฒ ิ ภาสุวณิชยพงศ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๘. พันเอก นิธิ จึงเจริญ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๙. พลโท หมอมหลวงกุลชาต ดิศกุล ท่ีปรึกษาโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑๐. นายอกนิษฐ ชุมนุม นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑. นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

๑. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒. นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ. 



๔ 

 

๓. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๔. นางสาวกษิรัตน สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๕. นายชินพันธุ ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

๖. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๗. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๘. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๙. นางสาวนพกร ไพศาลม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๐. นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. นางสาวพัฒนธีรา ศิลปกูลวิวัฒน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได

ตามลําดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีสละเวลาและใหเกียรติเปนประธาน 

การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา สําหรับการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ  

ในครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผูรวมประชุมจํานวน ๔๒ ทาน ประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาจํานวน ๓๒ ทาน และรองหัวหนาสวนราชการ    

ท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทนจํานวน ๙ ทาน และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม จํานวน ๘ ทาน ดังนี ้

๑. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓. นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๕. นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๖. นายบุณยฤทธิ ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย 

๗. นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



๕ 

 

๘. นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

๑.๒ นายกรัฐมนตรี กลาวขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี ้

และแสดงความยินดีกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีไดมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยใหทุกกระทรวง

ดําเนินงานใหสอดคลองกันท้ังการปฏิบัติ การขับเคลื่อน การติดตามประเมินผล และการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ รวมถึง

การต้ังเปาหมายการทํางานโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ตลอดจนชี้แจงและทําความเขาใจถึงปญหา             

และแนวทางแกไขใหทุกภาคสวนไดทราบและเขาใจท่ัวกัน นอกจากนี้ยังไดกลาวขอบคุณหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาทุกคนท่ีไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีผานมา 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นําเสนอวีดิทัศน รายงานภารกิจและการดําเนินงานท่ีสําคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไดดังนี้ 

 ๒.๑  ผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)   

 ประเทศไทยยังประสบปญหาในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ 

เนื่องจากแรงงานไทยยังขาดความรูความสามารถและทักษะดังกลาว ความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีเปนสาเหตุหลัก

ประการหนึ่งของความเหลื่อมล้ําในประเทศ รวมท้ังการบริหารจัดการภาครัฐท่ีไมตอบสนองตอความตองการ    

และปญหาของประชาชน สิ่งเหลานี้จึงเปนประเด็นทาทายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปนประเทศ       

ท่ีพัฒนาแลว  

 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ

รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชาจึงไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศโดยมุงเนนการยกระดับ

คุณภาพและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงประกอบดวย ๕ หนวยงานหลักท่ีสําคัญ 

ไดแก (๑) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๓) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๔) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ (๕) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา บูรณาการทํางานรวมกันภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความม่ันคง กระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมและเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตและทุกพ้ืนท่ีพิเศษ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัด

การศึกษาเนนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  



๖ 

 

 (๑) การพัฒนาโรงเรียนตนแบบคุณธรรม และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดวย

ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (Care and Trace Addiction in School System: 

CATAS System)  

 (๒) การสรางโอกาสและความเสมอภาคผานโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงสรางโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความถนัดทางดานการกีฬา ไดเรียนตรงตามศักยภาพของ

ตนเอง พรอมทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีใน ๑๒ โรงเรียน การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา         

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (MOE-CUP)  

 (๓) โครงการโรงเรียนประชารฐัชายแดนใต/อาชีวะศึกษาประชารัฐ มีการมอบทุนการศึกษา

ใหแก นักเรียน นิสิต นักศึกษาในพ้ืนท่ี การจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง        

ของสถาบันการศึกษาปอเนาะ  

 (๔) การจัดตั้งศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปบ.จชต.) 

เปนหนวยงานประสานงาน บูรณาการ และบริหารการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีเอกภาพ  

 (๕) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษาชายแดนใต ๒๐ ป เพ่ือเปนทิศทางการพัฒนา 

แกปญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา โดยมีเปาหมายในการนําเด็กออกนอกระบบกลับเขาสูระบบ

การศึกษา พรอมสงเสริมการลงทุนโดยจัดตั้งศูนยบริหารการลงทุนแบบรวมศูนย และ 

 (๖) การจัดตั้งศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาดวย Google for Education  

๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน กระทรวงศึกษาธิการไดสราง

ความสามารถในการแขงขันโดยตอยอดจากอดีตเพ่ือปรับใหเขากับปจจุบัน และสรางคุณคาใหมในอนาคต เนน

พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและอาชีวะไทยใหเขาสูมาตรฐานสากล ดวยการรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก      

โดยมีโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้  

 (๑) การสงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติรวมกับ Pearson BTEC ประเทศ

อังกฤษ และ KOSEN National Institute of Technology ประเทศญี่ปุน  

 (๒) การวางเปาหมายคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิก

องคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (PISA) ของไทยใหเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก ๓๐ คะแนนในรอบหนา   

รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ ดานการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เนนการวิเคราะหเพ่ือปรับภาพลักษณสู     

“อาชีวะฝมือชนคนสรางชาติ”  

 (๓) การเตรียมกําลังคนเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EEC) จัดต้ังศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในกลไก ๑ ศูนยกลาง ๖ ศูนยภาค  



๗ 

 

๑๘  ศูนยกลุ มจั งหวัด  พรอม ท้ั งสรางเครือข าย ดิจิ ทั ลชุมชนระดับตํ าบล (www.dothaiproduct.com)  

ในการเปนชองทางคาขายออนไลน เพ่ือรองรับการเขาสูประเทศไทย ๔.๐  

๓) ยุท ธศาสตร ท่ี  ๓  ด านการ พั ฒ นาและ เส ริ มส ร า ง ศั กยภ าพ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย 

กระทรวงศึกษาธิการไดมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดย “มุงสรางใหคนไทยเปนคนดี  

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต” โดยมี

โครงการท่ีสําคัญ ดังนี้            

 (๑) โครงการพัฒนาครูแกนนําการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) จํานวน ๑๕ ศูนย

ท่ัวประเทศ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษากวา ๑๐,๐๐๐ คน ในศูนยอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 (๒) โครงการพัฒนาครูดวยวิชา Coding Programming  

 (๓) โครงการสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในดานตางๆ ท้ังภาษาจีน ดนตรี กีฬา 

และวิชาการโอลิมปก  

 (๔) โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาปฐมวัยดวยหลักสูตรไฮสโคป    

 (๕) โครงการมอบเงินชอปปงความรูเพ่ิมเติมดวยคูปอง ๑๐,๐๐๐ บาท ใหแกครูในการ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม  

 (๖) การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาในการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือรองรับหลักสูตรคูปอง

ครู จํานวน ๑,๒๐๗ หลักสูตร จากโครงการนี้ทําใหสามารถประหยัดงบประมาณสําหรับอบรมครูไดกวา ๖,๐๐๐ 

ลานบาทตอป          

 (๗) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และ 

 (๘) ปรับหลักสูตรผลิตครูจาก ๕ ป ใหเหลือ ๔ ป โดยเปดโอกาสใหผูท่ีมีความสามารถใน

สาขาขาดแคลนสามารถสอบเพ่ือเปนครูได 

๔) ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการ

ไดสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ มีการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลในสถานศึกษา ในประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 (๑) การจัดทําขอมูลการศึกษาขนาดใหญเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานภาครัฐ  

 (๒) การพัฒนาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางความรู       

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอน      

ผานเทคโนโลยี (DLIT) หองเรียนออนไลน ในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ  

 (๓) การสงเสริมการรูหนังสือของประชาชนผูไมรูหนังสือ การจัดการศึกษาและพัฒนาผูนํา

ผานโครงการโรงเรียนสานพลงัประชารัฐ (CONNEXT ED)  ท่ีทํางานรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

http://www.dothaiproduct.com/


๘ 

 

 (๔) โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School) โดยมีเปาหมายเพ่ือความ

เขมแข็งทางวิชาการ พัฒนาพรอมดานจริยธรรม โดยมีบริษัท ๑๒ บริษัท และ โรงเรียน ๕๐ โรงเรียนท่ีรวม

โครงการ ซ่ึงมีอิสระในการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการพรอมขับเคลื่อนดานการ

พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกิดชุมชนตนแบบไทยนิยม เพ่ือยกระดับชีวิตของประชาชน และ 

 (๕) การจัดการศึกษานอกระบบ (กศน.) ใหกลุมเปาหมายตางๆ รวมท้ังสงเสริมผูเรียน      

ท่ีมีความพิการ และผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กระทรวงศึกษาธิการไดสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เติบโต สมดุล ยั่งยืน                

มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จ ยั่งยืน การสรางโครงการอนุรักษพลังงาน     

ในหนวยงานและสถานศึกษาท่ัวประเทศ การแกปญหาสารปนเปอนในอาหารกลางวัน การสรางการมีสวนรวม  

ดวยพลังอาชีวะจิตอาสา การสรางพลังพัฒนาดวยกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการอนุรักษ โดยรวมมือกับหลายหนวยงาน

และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขยายจิตอาสาจากชุมชนสูครอบครัว  

๖) ยุทธศาสตร ท่ี  ๖  ด านการปรับสมดุ ลและพัฒ นาระบบบริห ารจัดการภาครัฐ 

กระทรวงศึกษาธิการไดปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดวยการสรางวัฒนธรรมการทํางาน   

ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมเพ่ือแกปญหาการทุจริตตางๆ โดยมุงหนาปฏิรูปการบริหารราชการ       

ในภูมิภาค การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เพ่ือประโยชนทางการศึกษา             

สูการพัฒนาประเทศ การสงเสริมบุคลากรภาครัฐใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และโปรงใส และนํารองพ้ืนท่ี

นวัตกรรมการศึกษาท้ัง ๖ ภาค และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต การแกปญหาการทุจริตตางๆ เพ่ือสราง           

ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนทุกระดับ  

 กระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดนโยบายและเนนการจัดการศึกษาในปงบประมาณ        

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชาของ    

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เพ่ือพัฒนาผูเรียน และนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ ไปสู   

การปฏิบัติใหคนไทยมีความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพอยางเสมอภาค  

  กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการ ภารกิจ แผนงานและโครงการสําคัญตางๆ ตามนโยบาย

รัฐบาล และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในชวง ๔ ป ท่ีผานมาจนเกิดเปนผลสัมฤทธิ์เพ่ือสงเสริมศักยภาพเด็กไทย

ในยุค ๔.๐ ใหพรอมเปนกําลังสําคัญท่ีมีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง     

ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อีกท้ังเพ่ือใหการศึกษาไทยนําพาประเทศไปสู  “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่ งยืน”             

(The Education Leads the Country to Stability, Prosperity and Sustainability)   



๙ 

 

 ๒.๒  ประเด็นท่ีขอรับการสนับสนุน    

  ๑) โครงการ “๑ โรงเรียนตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” กระทรวงศึกษาธิการขอความรวมมือ

จาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงพลังงาน ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการนี้ มีเปาหมาย

เพ่ือใหโรงเรียนเหลานั้นเปนฐานในการพัฒนาประเทศในระดับตําบล และเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา 

รวมท้ังใหเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญของตําบล และเปนฐานการเรียนรูรวมกันในพ้ืนท่ี ตอไป 

 ๒) การจัดซ้ืออุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมือเก่ียวกับการเพ่ิมออกซิเจนในน้ํา และเครื่อง

กําจัดผักตบชวา โดยนวัตกรรมเหลานี้ ได มีการจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ดังนั้น กระทรววงศึกษาธิการ             

ขอความรวมมือจากทุกหนวยงานท่ีประสงคจะใชอุปกรณ เครื่องจักร และเครื่องมือดังกลาวพิจารณาดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางตอไป เนื่องจากมีราคาถูกกวาเครื่องมือและเครื่องจักรจากตางประเทศและเปนการสนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรมในเรื่องดังกลาวของประเทศไทยอีกดวย 

 ๓) กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมนิสิต นักศึกษาสูโลก 

แหงการทํางานจริง โดยจัดใหมีการเรียนการสอน ควบคูกับการทํางานในสถานประกอบการจริง ซ่ึงขณะนี้ 

มีสถานประกอบการใหความรวมมือเขารวมโครงการดังกลาวมากกวา ๑๓,๐๐๐ แหง และกระทรวงศึกษาธิการ       

มีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการดังกลาวไปสูความรวมมือระดับนานาชาติ โดยใหนิสิต นักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศ 

เพ่ือท่ีจะไดเรียนรูวัฒนธรรม ฝกทักษะทางดานภาษา และไดประสบการณการทํางานจากตางประเทศ             

โดยกระทรวงศึกษาธิการจะขอหารือกระทรวงตางประเทศเพ่ือแกไขปญหาประเด็นระยะเวลาวีซาท่ีนักศึกษามักจะ

ไดรับระยะเวลาไมเพียงพอตามท่ีหลักสูตรในตางประเทศกําหนด  

๒.๓ นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา และไดมอบ

นโยบาย และขอสั่งการเพ่ิมเติมแกหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาเพ่ือเปนแนวทาง ในการปฏิบัติ

ราชการในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑)  การปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง PM ๒.๕ 

  ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย และกรุงเทพมหานคร

สรางความรู ความเขาใจ และดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง PM 2.5 อาทิ การสนับสนุนให

ผูประกอบการปรับใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากดีเซลเปนไบโอดีเซล หรือ B 20 การปฏิบัติการฝนหลวง การปลอยละอองน้ําใน



๑๐ 

 

อากาศดวยอากาศยาน การแกไขปญหาการจราจรหนาแนน การกําหนดมาตรฐานในการกอสรางเพ่ือลดปริมาณฝุน

ละอองจากการกอสราง 

 ๒) การจัดทําผังเมืองใหเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

  ให กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิ จารณ าทบทวน 

การจัดทําผังเมืองใหเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ยกตัวอยางเชน หากพ้ืนท่ีท่ีเคยกําหนดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือ

ใชประโยชนทางการเกษตรมีความหางไกลจากแหลงน้ํา หรือมีความไมเหมาะสมดวยเหตุอ่ืน อาจพิจารณาให

กําหนดพ้ืนท่ีนั้นเปนพ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชนดานอ่ืนแทน 

 ๓) การสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน  

  ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรมสื่อสารสราง

การรับรูและความเขาใจท่ี ถูกตองกับประชาชนในการนําทรัพยากรทางธรรมชาติมาใชประโยชน  เชน  

การขุดเหมืองแรจะตองไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 ๔) การจัดทําแผนการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยของชุมชน   

  ใหกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงบประมาณจัดทําแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏใหเปนมหาวิทยาลัยของชุมชนเพ่ือทําหนาท่ีสรางแรงงานท่ีมีคุณภาพใหสามารถประกอบอาชีพ 

ในทองถ่ินของตนเองได ซ่ึงจะชวยลดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง ท้ังนี้ ใหสํานักงบประมาณ

พิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาว   

 ๕) การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  ใหกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล อาทิ การพัฒนาครูโดยใหเรียนรูจากผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการสอน 

การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยใหเนนความสามารถในการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล การปรับปรุงเทคโนโลยี

การเรียนการสอนและการถายทอดเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอน  

 ๖)  การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย  

  ใหกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ  

เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานในยุคประเทศไทย ๔.๐ โดยใหแรงงานสามารถทํางานรวมกับเครื่องจักรสมัยใหมและเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

 ๗) การติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ใหกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ เพ่ือประเมินความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ หลักสูตร สาขาวิชา ผูสอน 

 



๑๑ 

 

 ๘) การพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากงานศึกษาวิจัย 

  ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง และ

สํานักงบประมาณพิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากงานศึกษาวิจัย ท้ังในเชิงสาธารณประโยชน และในเชิงพาณิชย 

รวมถึงการพิจารณาสิทธิประโยชน และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูวิจัย มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน ตนสังกัด   

และประเทศชาติ นอกจากนี้ ใหทุกสวนราชการพิจารณาการจัดซ้ือสินคาและผลิตภัณฑจากบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ๙) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพ่ือผลิตวัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบ  

  ใหกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาสนับสนุน

การลงทุนและส งเสริมผู ประกอบการสํ าหรับการวิ จั ยเพ่ื อผลิตวัคซีนป องกันโรคไข สมองอักเสบ ท้ั งนี้  

เพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคดังกลาวในวัยเด็ก 

 ๑๐) การสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับกัญชา 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงพาณิชย และกระทรวงสาธารณสุขเรงสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับกัญชา       

และประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ประเด็นขอกฎหมาย ประเด็นการจดสิทธิบัตรเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย      

และประเด็นการวิจัยและรักษาเพ่ือใชประโยชนเชิงสาธารณสุข 

 ๑๑) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตามแนวทาง ดังนี้  

  (๑) พิจารณาจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงใหมีการบูรณาการระหวางสวน

ราชการ ท้ังนี้ ใหมีการเปรียบเทียบกับผลการเบิกจายงบประมาณท่ีผานมาดวย เพ่ือปรับลดงบประมาณใหมีความ

เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ  

  (๒) เตรียมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา (ระยะเวลา ๕ ป) เพ่ือประกอบการ

พิจารณาคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๑๒) การติดตามรางกฎหมาย 

  ให ทุ กส วนราชการติดตามร างกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบ และอยู ระหว าง 

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือใหสามารถมีผลใชบังคับและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางทันการณ 

 ๑๓) การปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมอาเซียน 

  ใหทุกสวนราชการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมอาเซียนในโอกาสท่ีประเทศ

ไทยเปนประธานอาเซียนตามท่ีกระทรวงการตางประเทศกําหนดไวอยางเครงครัด อาทิ การตกแตงสถานท่ีและการ

ประดับธงประเทศสมาชิก และธงอาเซียน 



๑๒ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๓.๑ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงใหท่ีประชุมทราบวากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยินดีท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในสวนท่ีเก่ียวของ  

ในขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอความรวมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง 

การปลูกจิตสํานึกดานการรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหแกเด็กและเยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง            

เรื่องธนาคารขยะใหครอบคลุมใหครบทุกโรงเรียน ตอไป 

  ๓.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 ๑) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเล็งเห็นถึงประโยชนในการศึกษา อบรม และ

พัฒนา จึงไดใหสิทธิประโยชนแกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง รวมท้ัง

ศูนยฝกอบรมท่ีมีการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติท่ีมีทักษะ และศักยภาพสูงใหมา

ลงทุนในประเทศ 

 ๒)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พรอมท่ีจะสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา

โดยเปนตัวกลางประสานงานกับบริษัทตางชาติท่ีไดรับสิทธิประโยชนในการลงทุนในประเทศ ในการรับนิสิต 

นักศึกษา เพ่ือเขาไปปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโครงการ  

  นายกรัฐมนตรีใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการลงทุน        

ในประเทศ โดยมีขอสังเกตวากฎระเบียบหลายประการยังไมทันสมัย ทําใหเกิดปญหาตอผูท่ีสนใจท่ีจะเขามาลงทุน   

ในประเทศไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหประเทศไทยถูกมองวายังไมเปนสากล ดังนั้น ควรจะตองมีการแกไข 

ปรับปรุงกฎระเบียบบางประการเพ่ือเพ่ิมมูลคาและเกิดผลสัมฤทธสูงสุดตอประเทศ ตอไป 

  ๓.๓ ปลัดกระทรวงพลังงานแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีการจัดกองทุนอนุรักษพลังงานภายใต   

การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงขอประสานกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการนําโซลารพลังงาน

แสงอาทิตยไปติดตั้งใหกับโรงเรียนชนบทท่ีขาดแคลนพลังงาน อีกท้ังเรื่องของการประชาสัมพันธสรางความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับไบโอเซลลูลารกรีนแกเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กสามารถสรางความรูความเขาใจแกผูปกครอง 

และคนในชุมชนตอไปได โดยกระทรวงพลังงานจะใชเงินกองทุนอนุรักษพลังงานในการดําเนินโครงการดังกลาว 

  นายกรัฐมนตรีสั่งการเพ่ิมเติมวา ใหทุกหนวยงานท่ีตองการจะใชกองทุนอนุรักษพลังงานจัดทํา

บัญชีและแผนการดําเนินงานใหชัดเจน รวมท้ังใหตรวจสอบใหแนใจวาโรงเรียนท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีแนวชายแดน     

และหางไกลท่ียังมีปญหาขาดแคลนพลังงานนั้น ไดรับการติดตั้งและดูแลอยางท่ัวถึงแลวหรือยัง 

 



๑๓ 

 

  ๓.๔ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา      

ได มีการเสนอให มีพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ  ซ่ึ งขณะนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 

กําลังเรงดําเนินการพิจารณารางกฎหมายโดยคณะกรรมการพิเศษ โดยจะครอบคลุมการศึกษาแหงชาติท้ังในและ     

นอกระบบ  

  ๓.๕ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในฐานะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป

การศึกษาเรียนขอมูลเพ่ิมเติมและชี้แจงวา การสรางความรับรู เก่ียวกับเรื่องการศึกษาเปนสิ่ งท่ีสํ าคัญ        

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงอนาคตของชาติ ซ่ึงปญหาท่ีพบในขณะนี้     

คือปญหาการรับรูของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงขณะนี้ไดมีการพิจารณากําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การศึกษาวาประชากรในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรจะตองมีทักษะอยางไร รวมถึงการกําหนดทักษะผูประกอบอาชีพครู               

ซ่ึงควรมีทักษะความเขาใจดานการเงินและดานดิจิทัล รวมท้ังการสรางความรับรูความเขาใจกับผูปกครอง          

ในการรวมพัฒนาเยาวชน ตอไป 

         นายกรัฐมนตรีไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยใหกระทรวงศึกษาธิการทํางานประสานกับกระทรวง

สาธารณสุขในเรื่องของการแบงชวงอายุของเด็กและเยาวชน และกําหนดเปาหมายในการดูแลเรื่องสาธารณสุข

ใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนไปในทางเดียวกัน  

  ๓.๖ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงใหท่ีประชุมทราบวา กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ     

ในเรื่องของพัฒนาการของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยปจจุบันไดมีเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาโดยคนไทย

ภายใตการสนับสนุนของโครงการจีโนมิกสประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ทําใหสามารถลดตนทุน      

ในการตรวจความผิดปกติของยีนของทารกในครรภได กระทรวงสาธารณสุขไดมีการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ขนาดใหญใหสามารถฝากครรภได ท้ังมีการพัฒนาเครื่องมือสําหรับตรวจความผิดปกติของ

ระบบหัวใจของทารกในครรภ โดยถาหากพบความผิดปกติก็จะสามารถใหการรักษาเพ่ือปองกันโรคหัวใจพิการ

ตั้งแตกําเนิดได ทําใหทารกมีการพัฒนาไดกวารอยละ ๙๐ รวมท้ังมีการพัฒนานวัตกรรมในการตรวจยีนสําหรับ

คนไขท่ีมีอาการแพยาซ่ึงหากมีการตรวจพบกอนก็จะสามารถลดคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยไดถึงกวาสาม

พันลานบาทตอป   

  นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังบูรณาการทํางานกับกระทรวงตางๆ ไดแก กระทรวงศึกษาธกิาร 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง

แรงงาน โดยใหความสําคัญในเรื่องของความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) กลาวคือ ถาเด็กและเยาวชน   

มีความรูทางดานสุขภาพก็จะสามารถจูงใจคนในครอบครัวใหใสใจกับการดูแลสุขภาพ เพ่ือปองกันโรคในเบื้องตน

ดวยการสรางความรู ความเขาใจแกผูปกครอง ตอไป 



๑๔ 

 

  ๓.๗ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงประเด็นเรื่องการจดสิทธิบัตรงานวิจัย การผลิต นําเขา ขายสินคา

และผลิตภัณฑ ท่ี มีกัญชาเปนสวนประกอบ พรอมท้ังไดมอบหมายให เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชี้แจงและใหขอมูลแกประชาชนเก่ียวกับเรื่องของกัญชา 

เนื่องจากมีความเก่ียวของกับเศรษฐกิจของประเทศ ความพรอมของประเทศไทย ท้ังในเรื่องของการวิจัยและ

พัฒนา การทดลองผล ซ่ึงตองใชเวลา โดยใหเนนถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก 

โดยเฉพาะเรื่องสินคาท่ีมีกัญชาเปนสวนผสมนั้น มีความเก่ียวของกับสิทธิประโยชนอยางไร เก่ียวของกับทรัพยสิน

ทางปญญาอยางไร และมีผลดีผลเสียอยางไร 

  ๓.๘ ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอความรวมมือจากทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของ   

ในจัดการประชุมอาเซียนใหเปนแบบ “Green Meeting” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

ไดหารือเบื้องตนกับกระทรวงการตางประเทศแลว โดยจะมีการจัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการจัดประชุมแบบ 

“Green Meeting” ใหสวนราชการนําไปปฏิบัติ ตอไป    

       ๓.๙ เลขาธิการ ก.พ. เรียนใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงาน ก.พ. ไดรับมอบหมายใหเปนประธาน 

ก.พ. อาเซียน ซ่ึงจะจัดประชุมครั้งแรกข้ึน ณ จังหวัดเชียงราย โดยใชประเด็นของความสามัคคีอาเซียนในกรณี   

ภัยพิบัติท่ีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน จังหวัดเชียงรายเปนกรณีศึกษา จึงขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในพ้ืนท่ีในการตอนรับคณะผูแทนท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

  ๓.๑๐ เลขาธิการ ก.พ. แจงให ท่ีประชุมทราบวา การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการ       

ระดับกระทรวงหรือเทียบเทาครั้งตอไป กระทรวงพลังงานใหเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุม สําหรับกําหนดวัน

ประชุม จะแจงใหทราบภายหลัง  

นายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------- 

นางสาวนพกร  ไพศาลม่ันคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นายคเณศ  ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ  ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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