รายงานการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทาเนียบรัฐบาล
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์

จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธาน

๒. หม่อมหลวงปนัดดา

ดิศกุล

ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

๓. พลเอก สุรศักดิ์

กาญจนรัตน์

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔. นายรังสรรค์

ศรีวรศาสตร์

ปลัดกระทรวงการคลัง

๕. นายสุวัตร

สิทธิหล่อ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๖. นายวิเชียร

ชวลิต

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๗. นายชวลิต

ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘. นางสร้อยทิพย์

ไตรสุทธิ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม

๙. นางมิ่งขวัญ

วิชยารังสฤษดิ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐. นางเมธินี

เทพมณี

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

ปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๒. นางชุติมา

บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๓. นายวิบูลย์

สงวนพงศ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๔. นายจีรศักดิ์

สุคนธชาติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๕. นายอภินันท์

โปษยานนท์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๖. นายวีระพงษ์

แพสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๗. นางสุทธศรี

วงษ์สมาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒
๑๘. นายกมล

รอดคล้าย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙. นายกาจร

ตติยกวี

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๐. นายชัยพฤกษ์

เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๑. นายณรงค์

สหเมธาพัฒน์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๒. นายวิฑูรย์

สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๓. พลเอก วิลาศ

อรุณศรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒๔. นายอาพน

กิตติอาพน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๕. นายสุวพันธุ์

ตันยุวรรธนะ

ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ

๒๖. นายสมศักดิ์

โชติรัตนะศิริ

ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๒๗. นายถวิล

เปลี่ยนศรี

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๒๘. นายอาคม

เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ

๒๙. นายสุวัฒน์

เทพอารักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๓๐. นางนินนาท

ชลิตานนท์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๓๑. นายภาณุ

อุทัยรัตน์

เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

๓๒. นายนนทิกร

กาญจนะจิตรา

เลขาธิการ ก.พ.

เลขานุการ

ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
๑. นายชาญเชาวน์

ไชยานุกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

๒. นางชวนี

ทองโรจน์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา

๓. นายดิสทัต

โหตระกิตย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
๔. นายพงษ์อาจ

ตรีกิจวัฒนากุล

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
๑. นายมนัสวี

ศรีโสดาพล

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๒. ราชเลขาธิการ
๓. เลขาธิการพระราชวัง
ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑. นางสาวเรณู

ตังคจิวางกูร

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร/
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

๒. นางฐะปาณีย์

อาจารวงศ์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๓. นางสาวปราณี

ศรีประเสริฐ

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

๔. ร้อยเอก ยงยุทธ

มัยลาภ

โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี

๕. พันเอก สรรเสริญ

แก้วกาเนิด

รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี

ประกอบทรัพย์

รองเลขาธิการ ก.พ.

สานักงาน ก.พ.
๑. นายเจษฎา

๒. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

๓. นางสาววลัยลักษณ์

เศขรฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

๔. นางสาวพนิดา

โรจน์รัตนชัย

นิติกรชานาญการพิเศษ

๕. นางธิรานันท์

โกศลยุทธสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

๔
๖. นางสาวสุภาพร

แสงดาว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

๗. นายคเณศ

ศิรินภากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งมีสาระสาคัญ
สรุปได้ตามลาดับ ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เลขาธิ ก าร ก.พ. แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า การประชุ ม คณะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การบริหารราชการหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การรายงานข้อมูล ข่าวสารต่า งๆ เพื่อให้มี
ความเข้าใจถูกต้องตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การบูรณาการงาน และการประสานงานระหว่างกระทรวง
การติดตามงานเร่งด่วนหรือต้องเร่งรัดการบริหารงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย
การประชุมในแต่ละเดือนจะมี กระทรวงต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ สาหรับการประชุมในครั้งนี้นับเป็น
โอกาสอันดีที่ท่านนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงความขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนคณะหัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศ และได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กรุณา
สละเวลาสาหรับการประชุมในวันนี้เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยที่แม้จะเกษียณอายุราชการแต่ ได้อาสา
รับภาระหนักในการแก้ไขปัญหาในบ้านเมืองให้คืนสู่ภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขและประเทศ
พัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งหัวหน้าส่ วนราชการทุกท่านพร้อมให้การสนับสนุนและให้กาลังใจ นอกจากนี้ ยัง มี
หัวหน้าส่วนราชการที่ ยังคงร่ วมปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆ ต่อภายหลังจากเกษียณอายุราชการด้วย ในโอกาสนี้
ขอกล่าวอานวยพรทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระ
บารมี พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุว งศ์ทุกพระองค์ ปกป้อง
คุ้มครองท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีกาลังใจกาลังกาย
แก้ไขปัญหาบ้านเมืองเพื่อนาความสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชน

๕
๑.๓ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และขอให้ถือว่า สิ่งที่ทุกคน
มอบให้เปรียบเสมือนมอบให้กับทุกคนในประเทศ คือ การสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืน
สาหรับ วาระการประชุมในวัน นี้เป็น การประชุมครั้งแรกของรัฐ บาล มีประเด็น สาคัญประการหนึ่ง คือ
การแสดงความยินดีและขอบคุณต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจ
ทางานมาตลอดจนครบอายุเกษียณ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักเนื่องจากงานราชการมักมีแรงกดดันและ
มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เสมอ ในวัน นี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้น หารือร่ว มกันเกี่ย วกับข้อราชการ
เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
จากนั้น เลขาธิการ ก.พ. ได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแด่หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทีเ่ กษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๖ ท่าน
ได้แก่
๑. นายสุวพันธุ์

ตันยุวรรธนะ

ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ

๒. นายถวิล

เปลี่ยนศรี

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓. นายจีรศักดิ์

สุคนธชาติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๔. นายวิฑูรย์

สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๕. นายสุวัฒน์

เทพอารักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

๖. นางนินนาท

ชลิตานนท์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวม
๒ ท่าน คือ ๑) พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และ ๒) พลตารวจเอก
วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ นโยบายและแนวคิดในการปฏิบัติราชการ
นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและแนวคิดในการปฏิบัติราชการ การบริหารงาน การ
แก้ไขปัญหา และการบูรณาการงานต่างๆ ดังนี้
๑. การทางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานราชการอาจแบ่งได้ เป็น ๓ ระดับ
ระดับแรก คือ ระดับนโยบายรัฐบาล ระดับที่ ๒ คือ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี

๖
และรัฐมนตรี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ระดับที่ ๓ คือ ผู้ที่นานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ ได้แก่ กระทรวง กรม
ต่างๆ ร่ว มกับ ประชาชน ซึ่งต้องสอดประสานการทางานกันเป็นอย่างดี เพื่อให้การพัฒนาประเทศและ
การปฏิบัติราชการมีทิศทางที่ชัดเจน โดยขอให้ยึดถือจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ การพัฒ นาประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคง ดังนั้น ขอให้หัวหน้า
ส่ว นราชการทุกท่านทาความเข้าใจนโยบายรัฐบาลและถ่ายทอดสู่แนวทางปฏิบัติที่ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างความเป็นธรรม และทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๒. ขณะนี้ บ้ า นเมื องยั งอยู่ใ นภาวะที่ มีปั ญ หาหลายประการ ขอให้ ผู้ บ ริห ารทุ กท่ า น
พยายามแก้ไขปัญหาเนื่ องจากทุกปั ญหามีทางแก้ไขได้ทั้งหมด แตกต่างกันที่ความยากง่าย ซึ่งที่ผ่ านมา
ผู้บริหารบางท่านไม่ต้องการคิดแก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อน แต่ใช้วิธีการเริ่มทางานใหม่ซึ่งง่ายกว่า โดย
ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม ทาให้เกิดปัญหาสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ควรเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ โดย
มุ่งแก้ไขปัญหา ทบทวนปัญหาทั้งหมดและหาทางแนวทางแก้ไข โดยอาจวิเคราะห์ปัญหาเป็นส่วนๆ และเริ่ม
จากการแก้ไขปัญหาที่ง่ายหรือไม่ซับซ้อนก่อน ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการอาจใช้เวทีนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสานและบูรณาการงาน หรือหากหัวหน้าส่วนราชการพบประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนและ
ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล ขอให้เสนอข้อมูลผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ทางานเชิงรุก คิดไปข้างหน้า ไม่รอรับปัญหาเพียงฝ่ายเดียว แต่ควรมีแผนล่วงหน้า
เนื่องจากปัญหามักเกิดขึ้นซ้าแบบเดิม จึงควรคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงรุกไว้ก่อน
๓. การเป็ น ข้าราชการนั้นไม่ยากแต่การเป็นข้าราชการที่ดีนั้นยาก ที่ผ่ านมาหั ว หน้า
ส่วนราชการทุกท่านจะได้รับแรงกดดันจากอานาจทางฝ่ายบริหาร จึงควรดูแลตนเองให้เข้มแข็งด้วยความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนภายในระยะเวลาที่กาหนด และทุกคนควรมุ่งมั่นตาม
อุดมการณ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายของตนเองเกี่ยวกับการทาประโยชน์เ พื่อประเทศและประชาชน
รวมทั้ง ควรถ่ายทอดอุดมการณ์สู่ข้าราชการรุ่นต่อไปเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินด้วย
ข้าราชการทุกคนที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ต้องมีผ ลงานที่ชัดเจนและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสามารถของข้าราชการรายนั้น และเป็น
ประโยชน์ต่อการคัดเลือกกลั่นกรองคนที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ ผู้บริหารควรพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ
จากปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้ได้คนเก่งมาทางาน ไม่ควรเลือกคนที่มาเอาใจผู้บริหารอย่างใกล้ชิดเท่านั้น แม้ใน
บางกรณี สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมระบบเครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์อยู่ แต่ต้องร่วมกันทาให้ลดน้อยลง
เน้นคัดเลือกคนมีความสามารถเพื่อการทางานในอนาคตและเพื่อประโยชน์ของราชการ

๗
๔. การกาหนดตัวชี้วัดผลงานถือเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งมีทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ใช้เป็นกลไกที่ผลักดันงานได้และ
มีการประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งการมีผลงานที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน
การดารงตาแหน่งอย่างมั่นคง ถือเป็นการสร้างกลไกป้องกันตนเองจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
๕. หลักการสาคัญในการทางานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ ทาก่อน ทาจริง ทาทันที
ดัง นั้น ส่ว นราชการต้อ งเร่ง ดาเนิน งานเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาของประเทศและประชาชน ทางานเพื่อ ให้ไ ด้
ผลสัมฤทธิ์ชัดเจนภายใน ๓-๖ เดือนตามแผนปฏิบัติราชการที่กาหนด จากนั้น เข้าสู่การหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนที่อาจต้องใช้ระยะเวลาดาเนินงานมากขึ้น หรือกรณียังไม่สามารถดาเนินการได้ทันใน
รัฐบาลชุดปัจจุบัน ให้สร้างระบบส่งต่องานให้รัฐบาลชุดต่อไปสามารถทาต่อเนื่องได้
๖. การทางานควรยึ ดหลั กการ “เข้าใจ เข้าถึง พั ฒ นา” กล่ าวคือ เข้ าใจข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา เข้าใจคน เข้าใจพื้นที่ที่จะทางาน จากนั้นให้เข้าถึง ในทุกปัจจัยที่ได้ทาความเข้าใจ
แล้วในขั้นแรก และนาปัญหามาวิเคราะห์ มองภาพให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
และเข้าสู่การพัฒนา คือการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยกาหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ให้ชัดเจน
อาทิ การแก้ไขปัญหาคนบุกรุกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ต้องทาความเข้าใจความจาเป็นของกลุ่มผู้บุกรุกก่อน และ
วิเคราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หา แก้ไ ขปั ญหาให้ ตรงตามสาเหตุ ไม่ใ ช่เ พีย งการไล่ ค นออกจากพื้น ที่ป่ า แต่ ห าก
วิเคราะห์แล้วปัญหาเกิดจากการขาดที่ทากิน ต้องแก้ไขโดยการสร้างอาชีพใหม่ให้ด้วยเพื่อให้คนไม่บุกรุกป่า
ซ้าอีก เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ควรยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิดสามบวกสอง
เงื่อนไข ซึ่งแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑) ความพอประมาณ คือ ไม่มากและ
ไม่น้อยเกินไป ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ให้พอประมาณ ๒) ความมีเหตุผล คือ ต้องพิจารณาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีเหตุผล รอบคอบ และ ๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ๒ ประการที่ต้องคานึงถึง คือ ๑) มีความรู้ และ ๒) มีคุณธรรม
ซึ่งหลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทางานและการดาเนินชีวิต
๒.๒ นโยบายสาหรับภารกิจสาคัญ
นายกรัฐมนตรี ได้หารือภารกิจสาคัญของส่วนราชการและให้นโยบายสาหรับภารกิจ
ต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันบริบทโลกและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวุ่นวายมากขึ้น
ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันสร้ างให้ เยาวชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย โดยอาจศึกษากรณี

๘
ตัวอย่างจากประเทศที่เป็นต้นแบบที่ดี เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรปลูกฝัง
เยาวชนให้เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ และควรมีคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่ด้วย ในเรื่องนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเยาวชน พัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้ง เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนด้วยเพื่อให้ประเทศมีความเข้มแข็ง
นอกจากนี้ ประเทศยังต้องการผู้ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นจาก
บริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมล้า และภายนอกประเทศ อาทิ
การร่วมมือทางการค้า การสร้างความมั่นคง ภาวะเศรษฐกิจ โลกและประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริบท
ดังกล่าวทาให้ประเทศต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขัน ที่รุนแรงขึ้น
โดยทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องกับความต้ องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ
การพัฒนาช่างเทคนิค ช่างวิชาชีพที่ขาดแคลน รวมทั้ง ต้องส่งเสริมให้คนพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยวิธีการต่างๆ โดยอาจเริ่มจากการให้ความสาคัญกับการอ่าน ซึ่ง ครอบครัวสามารถเริ่มปลูกฝั งนิสัยรัก
การอ่านได้ตั้งแต่วัยเด็ก หรือส่งเสริมการอ่านโดยให้เริ่มอ่านจากหนังสือประเภทที่สนใจซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็น
หนังสือเรียนหรือวิชาการ
๒.๒.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑) ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประชาคมย่อย ๓ ประชาคม ได้แก่ ประชาคม
เศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งต้องมีแนวทางเตรียม
ความพร้อมและการดาเนินงานที่สอดคล้องกัน เนื่องจากทุกประชาคมมีผลต่อกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาเรื่อง
ความมั่นคงของประเทศเป็นลาดับแรก ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในลาดับถัดไป อาทิ การเริ่มเปิด
ด่านการค้าชายแดนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนราชการต้องพิจารณาถึง ความพร้อมด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย ของประเทศเป็ น ส าคัญโดยขอความร่ว มมือจากข้าราชการทหารให้ ดูแลความมั่นคงใน
ระยะแรก เมื่อมีความปลอดภัยและมั่นคงแล้ว จึงพัฒนาการค้า สภาพสังคม หรือกฎหมายต่อไป ส่วนราชการ
จึงควรวางแผนและงบประมาณสาหรับข้าราชการทหารที่ช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย แนวทางเช่นนี้จะทาให้
เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและเป็นระบบ
๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเตรียมความพร้อมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดทาแผนดาเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ
ที่จาเป็นต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

๙
๒.๒.๓ การบูรณาการงาน
๑) กองทัพมีนโยบายที่จะให้กาลังพลช่วยเหลืองานของประเทศและประชาชนใน
ทุกเรื่อง ส่วนราชการจึงสามารถคิดวางระบบการปฏิบัติงานร่วมกับกาลังพลของกองทัพ เมื่อมีปัญหาหรือ
ต้ อ งการการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากก าลั ง พลทหาร เช่ น ปั ญ หาการขาดแคลนครู ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอาจขอการสนั บ สนุ น ให้ ท หารที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาช่ ว ยสอนได้
กระทรวงมหาดไทย อาจขอการสนับ สนุนในการร่ ว มช่ว ยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้าท่ว มหรือ
ภัยพิบัติได้
๒) ส่วนราชการทุกแห่งมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก หรือภารกิจประจาตามกฎหมายให้สาเร็จ โดยขอให้คานึงถึงการปฏิบัติภารกิจแฝงด้วย คือ การทางาน
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ซึ่งอาจมีบางภารกิจที่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักหรือจาเป็นต้อง
บูรณาการงานกับส่วนราชการอื่นๆ อาทิ การร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้มีทิศทางสอดคล้องกัน ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อาทิ
การจัดทาแผนภาพ (Diagram) แสดงกระบวนการทางานร่วมกัน และระบุผู้รับผิดชอบหลัก/รอง/เสริม
ที่ชัดเจน และนาไปใช้ในการประสานงาน หรืออาจใช้การประชุม เป็นเวทีบูรณาการและแก้ไขปัญหา ซึ่ง
การประชุมที่มีประสิทธิภาพถือเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างความเข้าใจ แก้ไขปัญหา และบูรณาการงานได้
อย่างรวดเร็ว ส่วนราชการจึงควรใช้ช่องทางการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริหารการประชุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาในการประชุมให้น้อยลง
๓) รัฐบาลมีการแบ่งกลุ่มภารกิจเป็น ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และฝ่ายกิจการพิเศษ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีกากับดูแล ซึ่งการทางานของทุกฝ่ายควรมีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิดและใน
ระยะต่อไปอาจมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการภารกิจบางส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดผลงานที่ชัดเจน
๒.๒.๔ การให้บริการประชาชน
รัฐบาลได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชนรูปแบบต่างๆ ในหลายพื้นที่และจะ
ขยายผลในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากการมีศูนย์ให้บริการทาให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ อย่าง
ทั่ว ถึง และรวดเร็ว ขึ้น ทั้ง นี ้ ได้สั ่ง การไปแล้ว ให้ทุก กระทรวงมีศูน ย์ ใ ห้บ ริก ารของตนเองเพื่อ อานวย
ความสะดวกในการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ซึ่งถือเป็นช่องทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่จะช่วยลดความกดดันทั้งส าหรับ ข้าราชการและผู้ รับบริการได้
กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่เกิดปัญหาสะสมและไม่เกิดแรงกดดัน
จนกระทั่งเกิดการรวมตัวประท้วงส่วนราชการ และยังทาให้ข้าราชการมีช่องทางที่ช่วยรับเรื่องและแก้ไข

๑๐
ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากงานในศูนย์บริการถือเป็นงานสาคัญของกระทรวง จึงขอให้หัวหน้า
ส่ว นราชการดูแลการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสม คือ เป็นผู้ที่ยินดี ให้บริการ มีความอดทน ใจเย็น
อารมณ์ดี มีความรู้ สามารถชี้แจง อธิบาย และทาความเข้าใจกับประชาชนได้
๒.๒.๕ การประชาสัมพันธ์ภารกิจ
รัฐบาลและส่วนราชการมีภารกิจสาคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ จึงขอให้หัวหน้า
ส่วนราชการ ร่วมกันชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสังคม โดยหารือกับ
รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลในประเด็นทีต่ ้องการจะประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อสื่อสารให้ตรงกัน
และแบ่ งขอบเขตเนื้ อหาให้ ชัดเจน กล่ าวคือ รัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรี แถลงระดับนโยบายหรือ
หลักการของภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการแถลงในรายละเอียด โดยการประชาสัมพันธ์ต้องคานึงถึงเวลา
ที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากบางประเด็นมีผลกระทบในวงกว้างและอาจทาให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน
เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนี้ ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่ในสื่ อออนไลน์
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การดูแลด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ถือเป็นภารกิจสาคัญ จึง
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆ เป็นประจาทุกวัน
โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ และหากมีข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต้องแก้ไขให้ประชาชนเข้าใจ
ถูกต้อง โดยขอให้ยึดหลักการคือสิ่งที่พูดไปแล้วต้องทาจริง เพื่อให้สังคมเชื่อถือและยอมรับ
๒.๒.๖ สถานการณ์บ้านเมือง
๑) การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งแม้จะมีกระแส
สังคมบางส่ ว นเรี ย กว่าคณะปฏิวัติห รื อรั ฐ ประหารก็ ตาม ภารกิจนี้ยัง ถือเป็นสิ่ งจาเป็นต้องทาเนื่องจาก
สถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาพบปัญหาใหญ่ ทาให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้และการเลือกตั้งอาจไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ รวมทั้ง สถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ทาให้ มีความจาเป็นต้องตัดสินใจดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาของประเทศ แม้ จ ะทราบว่ า ต้ อ งพบกั บ แรงกดดั น เป็ น อย่ า งมากทั้ ง จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ด้วยความจาเป็นดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจทาเพื่อประเทศและประชาชน จนถึงวันนี้ได้รับ
การยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในระบบราชการ ถ่ายทอดนโยบาย
รัฐบาลต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งเพื่อให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ทุกท่านถือว่าเป็นเวลาประวัติศาสตร์ที่ต้องร่วมกันทางานหนักเพื่อคนไทย ช่วยกันทาให้ประเทศมี
ความสงบสันติ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความพร้อมในการพัฒนาในอนาคต โดยระยะเวลาจากนี้ไป
ประมาณ ๑ ปี จะขอใช้อานาจในทางสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนและตัดสินใจนาการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศ
โดยเร่ ง ด าเนิ น การตามแผนระยะที่ ๒ ที่ ก าหนดไว้ และคาดหวั ง ว่ า ในอนาคตประเทศไทยจะไม่ เ กิ ด
สถานการณ์เช่นนี้อีก

๑๑
๒) การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขณะนี้ ได้กาหนดการประชุม
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิก จานวน ๒๕๐ คน โดยขอยืนยันว่า การคัดเลือก
สมาชิกครั้งนี้มีความโปร่งใส ไม่มีการระบุตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการสรรหาได้นับตั้งแต่เปิดรับสมัคร ซึ่งมีบุคคลที่สนใจสมัครมากกว่า ๗,๐๐๐ คน และ
ต้องคัดเลือกเหลือ ๕๕๐ คน ก่อนส่งรายชื่อให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกครั้งสุดท้าย ให้เหลือ ๑๗๓ คน โดย
การจัดทาข้อมูล เสนอให้พิจารณานั้น คสช.ได้กาชับให้จัดเรียงตามลาดับอักษร ล าดับอาวุโส คุณสมบัติ
คุณวุฒิ และผลการตรวจสอบประวัติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม
เช่น จาคุก หรือเคยถูกดาเนินคดี เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มาจากทุก จังหวัดทั่ว ประเทศ
จังหวัดละ ๕ คน รวม ๓๘๕ คน โดยคัดเลือกให้ได้จานวน ๗๗ คน ซึ่งจะมีการแสดงผลการโหวตให้คะแนน
ตั้งแต่รอบที่ ๑-๓ มาร่วมพิจารณาด้วย และเมื่อคัดเลือกได้สมาชิกครบจานวน ๒๕๐ คน แล้วจะมีการจัด
กลุ่มเป็น ๑๑ ด้านการปฏิรูประเทศ และให้สมาชิกดาเนินการคัดเลือกประธานและรองประธานกันเอง
อย่างไรก็ตาม ระบบการคัดเลือกบุคคลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งถือ
เป็นเรื่องปกติ เมื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มปฏิบัติงานจริง ต้องมีการตรวจสอบผลงานเป็นระยะ โดยจะ
พิจารณาจากผลงานและแนวคิดที่เสนอ ซึ่งต้องเป็นข้อเสนอแนวคิดที่มีเหตุผล มีหลักการ นาไปปฏิบัติได้
จริง สามารถแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ หากผลงานไม่บรรลุเป้าหมายอาจคัดออกและสรรหา
คนใหม่ทดแทน นอกจากนี้ การทางานของ สปช. จะเน้นการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและผลักดันงานกับกระทรวงเพื่อให้ดาเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
๒.๒.๗ ภารกิจด้านกฎหมาย
แผนปฏิบัติราชการ (Roadmap) กาหนดให้มีภารกิจสาคัญประการหนึ่ง คือ การแก้ไข
กฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือไม่รองรับต่อ
การแก้ไขปัญหาในประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาความจาเป็นเร่งด่วนและจัดลาดับความสาคัญของร่างกฎหมาย
ที่จะนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายที่ต้อง
แก้ไขหรื อปรั บ ปรุ ง และน าไปหารื อรองนายกรั ฐ มนตรีห รือ รั ฐ มนตรีที่กากั บดูแล ก่อนส่ ง ให้ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รวบรวมและให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่
กาหนดต่อไป ในการนี้ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแล

๑๒
๒.๒.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน หารื อ เรื่ อ งแนวทางด าเนิ น การกรณี ที่ ต้ อ งอาศั ย กลไก
คณะกรรมการที่มีวาระตามรัฐบาล
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า ได้หารือ
ร่วมกันแล้ว ส่วนราชการมีแนวทางดาเนินการโดยพิจารณาตามประเภทของคณะกรรมการ ๒ ประเภท คือ
๑) คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายที่ คสช. ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกฎหมาย
ตามประกาศหรือคาสั่ง คสช. กรณีนี้ส่วนราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมาย
ดังกล่าว ให้เป็นข้อกฎหมายตามที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควร
ให้ยุติห รือชะลอการประชุมคณะกรรมการไปก่อน รอการแก้ไขข้อกฎหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุด ใหม่ แ ล้ ว เสร็ จ จึ ง ด าเนิ น งานได้ ต ามปกติ ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ไ ด้ มี ก ารชี้ แ จงต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว และ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว สาหรับคณะกรรมการที่ต้องแต่งตั้ง ใหม่หรือแต่งตั้ง
เพิ่มเติมในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องตามขั้นตอนที่กาหนด
๒) คณะกรรมการอื่นๆ ที่ คสช. แต่งตั้งเพิ่มเติม ถือเป็นการใช้อานาจของ คสช. ใน
เชิงบริหารต้องเสนอเรื่องให้ คสช. ยกเลิกคาสั่ง และเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งใหม่
เลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎีก า แจ้ง ต่อ ที่ป ระชุม ว่า ยิน ดีใ ห้คาปรึก ษาแก่
ส่วนราชการกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
นายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า การดาเนินงานในบางเรื่องควรมีความต่อเนื่องจึงขอ
ความร่วมมือให้ส่วนราชการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาตามที่ คสช. ได้แต่งตั้งไว้ด้วย และ
ขณะนี้ หากคณะกรรมการคณะใดสามารถประชุมหรือดาเนินงานได้ตามปกติ ให้เร่งดาเนินการโดยเร็ว
๒.๒.๙ ฐานข้อมูล
ส่ว นราชการควรเร่ง จัดทาฐานข้อมูล ให้ ครบถ้ว นสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ข้อมูลตัวเลขบางรายการ
ที่จาเป็นต้องใช้ มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกัน อาทิ ฐานข้อมูลเกษตรกรที่จดทะเบียนพืชไร่ พืชสวน
ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินกรณีต่างๆ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก /รอง/เสริม เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ บูรณาการ
การจั ด ทาฐานข้อมู ล โดยให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ได้ม อบหมายให้ เ ลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี
รับผิดชอบกากับดูแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระบบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยคาดว่าจะช่วยสนับสนุนงานด้านฐานข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น

๑๓
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ รายงานว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (กปร.) มีการจัดทาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๔,๔๑๗ โครงการ
และรวบรวมองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ และ กปร. ได้คัดเลือกองค์ความรู้ จานวน ๙๓ เรื่อง
เผยแพร่โดยจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้ศึกษาและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ มีการรวบรวม
ตัวอย่างการนาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อต่อสู้เอาชนะความยากจน และแนะนาให้ประชาชนในพื้นที่ทดลองทา
จานวน ๔๐ ตัวอย่าง และจะนาไปเผยแพร่ในพื้นทีส่ ่วนภูมิภาคต่างๆ ในวงกว้างต่อไป
นายกรัฐมนตรี รับทราบการดาเนินการดังกล่าว และเห็นควรให้ ทุกส่วนราชการ
รวบรวมและบริหารองค์ความรู้ นาไปเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงให้ได้เช่นเดียวกับแนวทางที่ กปร. ดาเนินการ
ทั้งนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้ทาได้หลายวิธี อาทิ การแจกสื่อ CD การเผยแพร่ผ่าน Youtube
๒.๒.๑๐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตในทุกภาคส่วนถือเป็นวาระสาคัญที่ช่วยให้
บ้า นเมือ งเดิน หน้า และพัฒ นาต่อ ไปได้อ ย่า งยั ่ง ยืน จึง ขอให้ท ุก ท่า นร่ว มกัน ก ากับ ดูแ ล ควบคุม ให้
การดาเนินงานมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
๒.๒.๑๑ การบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและมีงบประมาณรองรับแผนงาน/โครงการแล้ว
จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการเร่ ง รั ด ดาเนิ น งานให้ แล้ ว เสร็ จโดยเร็ว และควรมี ผ ลงานชัด เจนภายใน ๓ เดื อ น
โดยเฉพาะกระทรวงขนาดใหญ่ ที่รับผิดชอบภารกิจสาคัญ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบดูแลงาน
ของส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ต้องเร่งขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและมีผลงานโดยเร็ว หรือกรณีเป็นงบประมาณที่ต้องบูรณาการ เช่น งบประมาณ
เกี่ยวกับแหล่งน้าที่มีหน่วยงานดูแล ประมาณ ๑๖๐ หน่วยงาน ให้กาหนดเจ้าภาพหลัก/รอง/เสริมให้ชัดเจน
หรื อหากจ าเป็ น ต้องใช้กลไกการแต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ ขอให้ เสนอเพื่อ
ดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขาธิการ สศช. พิจารณาแนวทางบูรณาการที่เหมาะสม
ในเรื่ อ งนี้ ผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ ได้ เ สนอให้ มี ก ารประชุ ม ระหว่ า ง
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางการบูรณาการ
นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส ามารถเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้โ ดยเร็ว โดยควรเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และขอเน้นย้าให้ทุกกระทรวงเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่กาหนดใน

๑๔
รายไตรมาส โดยให้ กระทรวงจั ด ท าแผนปฏิบั ติการที่ส อดคล้ องกั บแผนงาน/โครงการตามที่ขออนุมั ติ
หลักการ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และผ่านความเห็นชอบแล้ว ซึ่งสานักงบประมาณ อยู่ระหว่าง
จัดทารายละเอียด ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบก่อนแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป
ปลัดกระทรวงการคลัง หารือเรื่องงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่มี
การก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคงค้างประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
รวมทั้ง รายจ่ายลงทุนที่มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๖๒ ซึ่งต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย และกระทรวงการคลังได้
จัดประชุมร่วมกับกระทรวงที่รับผิดชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวจานวนมากเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทาง
ดาเนินการแล้ว และได้หารือรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ) พิจารณาแนวทางเร่งรัด
การเบิกจ่าย โดยอาจกาหนดมาตรการหรือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ สาหรับรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ทา
สัญญาก่อหนี้ผู กพัน มีประมาณ ๑๖๐,๐๖๕ ล้ านบาท ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี เพื่อขอให้
พิจารณาเร่งรัดให้ทุกส่ว นราชการที่มี รายการงบลงทุนเร่งทาสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และรายงานข้อมูลให้
สานักงบประมาณทราบภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้ง เพิ่มเติมว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้ง
เวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเห็นชอบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งให้ เร่ง
ดาเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี และ
ให้ส่งข้อมูลไปยังสานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้ว
นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อ เร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง เตรียมความพร้อม
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย โดย
การดาเนินงานขอให้ยึดหลักการว่า ต้องปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
๒.๒.๑๒ ระบบสาธารณูปโภค
๑) ให้กระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในเรื่ องนี้ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ได้ดาเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ได้สั่งการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน

๑๕
นายกรัฐมนตรี ขอให้ดูแลเรื่องไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย เนื่องจากการมี
ไฟฟ้าในพื้นที่ นอกจากมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชนแล้ว ยังมีผลต่อการท่องเที่ยวและการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศด้วย
๒) นายกรัฐมนตรี ให้เร่งรัดโครงการต่างๆ ที่ต้องมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment) ก่อนดาเนินการตามแผนงานให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและกากับดูแลงานด้วยตนเอง
๒.๒.๑๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภารกิ จ ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
หน่วยงาน ขอให้เร่งรัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (Road Map) ภายใน ๓ เดือน โดยบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะเร่งด่วนขอให้เน้นงานพัฒนาซึ่งยังมีความก้าวหน้าไม่มากนัก เช่น งาน
สร้างอาชีพ งานการศึกษา เป็นต้น
๒.๒.๑๔ งานประชุมประจาปี ๒๕๕๗
เลขาธิการ สศช. เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานประชุมประจาปี
๒๕๕๗ ซึ่ง สศช. กาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองทองธานี ในหัวข้อ “การพัฒนาคนเพื่อ
อนาคตประเทศไทย” ซึ่งได้มีหนังสือเรียนเชิญ ไปถึงทุกส่วนราชการไปแล้ว โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมสาคัญ
คือ การแสดงปาฐกถาพิเ ศษ โดยนายกรัฐ มนตรี และการอภิปรายหัว ข้อ “การพัฒ นาคนเพื่อ อนาคต
ประเทศไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
๑) การพัฒนาคนทุกช่วงวัยสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพ ๒) กาลังคน หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย
๓) การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) การพัฒนา
สภาพแวดล้ อมเมื องเพื่ อยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ๕) ความเหลื่ อมล้ าของประเทศไทย : การศึ กษาและ
ตลาดแรงงานตอบโจทย์อย่างไร และ ๖) การวัดความสุขของคนไทย
นายกรั ฐ มนตรี เห็ นว่า เป็น กิจกรรมที่น่าสนใจและประเด็น การพัฒ นาคน
ถือเป็นเรื่องสาคัญของประเทศ จึงขอให้หัวหน้าส่ว นราชการทุกท่าน มอบหมายข้าราชการระดับสูงที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องไปร่วมงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนามากาหนดนโยบายการดาเนินงานใน
ส่วนราชการได้
๒.๒.๑๕ การบริหารกองทุน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือเรื่องการดูแลทุนสนับสนุน
การวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาสาคัญเกี่ยวกับระบบการบริหารทุนวิจัย ซึ่งมี

๑๖
การกระจายของทุนวิจัยไปตามแหล่งต่างๆ อาทิ สานักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจ ทาให้ขาดกลไกบูรณาการ ส่งผลให้การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล การส่งเสริม
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ขาดความเป็นเอกภาพ จาเป็น ต้องบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรขอรั บ การสนั บ สนุ น จากคณะรั ฐ มนตรี ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
กระบวนการบูรณาการระบบการบริหารทุนวิจัย เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากการวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายกรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบกั บ การบู ร ณาการเรื่ อ งการบริ ห ารทุ น วิ จั ย เพื่ อ
ผลสาเร็จที่ชัดเจนของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นอกจากนี้ ควรมีกลไกกากับดูแลและบูรณาการกองทุน
ประเภทอื่น ๆ ของประเทศด้ว ย เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานสอดคล้อ งกับนโยบายรัฐ บาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
๑. มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กากับดูแลและ
บูรณาการกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการนาผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ที่กากับดูแลกลุ่มภารกิจต่างๆ ทาหน้าที่
กากับดูแลและบูรณาการกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจนั้นๆ ด้วย ทั้ งนี้ ให้กระทรวงการคลั ง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและจัดประเภทกองทุนตามกลุ่มภารกิจเพื่อใช้ประกอบการกาหนด
กลไกการกากับดูแลต่อไป
๒.๒.๑๖ การรายงานผลงานและแผนงาน
นายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลงานและแผนงานส่ง คสช. ตาม
แนวทางที่ คสช. กาหนด เพื่ อ ประโยชนในการติดตามประเมิน ผล ทบทวน และปรับ แผนงานให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเร็ว หรือหากส่วนราชการพบปัญหาในการดาเนินงานขอให้
รายงานด้วยเพื่อหาแนวทางแก้ไข
เลขาธิ ก าร สศช. แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม ว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๗
นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายและชี้ แจงแนวทางการถ่ายทอดนโยบายเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan)
โดยให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง รายงานผลการเบิกจ่ายและ
ผลลัพธ์เป็นประจาทุกเดือน

๑๗
๒.๒.๑๗ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อ
คณะรั ฐ มนตรี ที่กาหนดให้ ส่ ว นราชการเสนอเรื่องให้ รองนายกรัฐ มนตรีที่กากับ การบริห ารราชการได้
พิจารณาเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้น เพื่อให้มีการบูรณาการการทางานของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ก่อน โดยส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
๑) ส่วนราชการหารือและจัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรีที่กากับดูแล
๒) ส่วนราชการเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหารราชการ และ
เมื่อผ่ านความเห็ นชอบ จึ งให้ ลงนามและสั่ งการให้ เ ลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาเรื่องดังกล่าวกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
๓) ส่ ว นราชการจั ด ท าบั น ทึ ก เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ามรู ป แบบที่ ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด และระบุว่าเรื่องที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
การบริหารราชการแล้ว พร้อมส่งหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบมาด้วย
๒.๒.๑๘ ภารกิจกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน รายงานว่า ช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ๒ ครั้ง และมีแผนจะเดินสายชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
๒.๒.๑๙ ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) กระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการในสังกัด มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้คนไทยมีคุณภาพ พร้อมขับ เคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยพัฒนาคนตั้งแต่วัยเด็ก อาทิ
การพัฒนาพื้นฐานครอบครัว การส่งเสริมโภชนาการเพื่อให้สมองพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจราชการในสถานศึกษาพบว่า นักเรียนที่ติดยาเสพติดประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่หรือญาติ และบางคนอยู่กับพี่เลี้ยงตามลาพังเป็นส่วนใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการจึงเน้นการพัฒนา
พืน้ ฐานครอบครัวด้วย
๒) การปลู กฝั ง ค่านิยมหลั ก ๑๒ ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งบท
กลอนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้นักเรียนท่องอาขยาน และปลูกฝังจากการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจความสาคัญของค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
และให้นาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลัก โดยจัดในช่วง

๑๘
ปิด ภาคการศึกษา ให้นักเรียนในพื้นที่ต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรมค่ายในลักษณะเดียวกับค่ายลูกเสือ มีวิทยากร
ส่งเสริ มค่านิ ยมผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการร่ว มกั บเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
รวมถึงจั งหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ขอความร่ว มมือ จากส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่า ๙,๐๐๐ แห่งด้วย และกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีแนวคิด
ที่จะจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักดังกล่าวด้วย อาทิ การประกวดหนังสั้นและ
เผยแพร่ผ่าน Youtube การประกวดชุดสื่อการสอน การประกวดหนังสือการ์ตูนหรือหนังสืออ่านก่อนนอน
๓) การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน จะดาเนินการโดยฝึกอบรมพัฒนา
ครูประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน เพื่อเรียนรู้วิธีบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระหลัก ให้สอดคล้องกับการปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ศึกษารายละเอียดสรุปหลักการและแนวทางของ
การปรั บ หลั ก สู ต รใหม่ รวมทั้ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ ต้ น แบบสถานศึ ก ษาบู ร ณาการไว้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
สถานศึกษาด้วย เช่น การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ การปลูกฝังการทาความดี เป็นต้น
๔) การส่ ง เสริ ม การอ่ า น ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามส าคั ญ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย ๓๗ นาที
ต่อวัน และผลการศึกษาวิจัย พบว่า ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือจะทาให้ลูกรักการอ่านด้วยโดยต้องอ่านให้ลูกเห็น
ตั้งแต่วัยเด็ก และหากพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละ ๕ นาทีก่อนนอน ลูกจะมีพัฒนาการทาง
สมองที่ดี กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทาแผนงานส่งเสริมการอ่าน โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมการอ่านของคน
ไทยเป็น ๖๐ นาทีต่อวัน และกาหนดเป้าหมายสาหรับวั ยเด็ก ๔๕ นาทีต่อวัน โดยจะส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก
และวางแนวทางการส่งเสริมการอ่านในครอบครัว
๕) การพัฒ นาการศึก ษาในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึก ษาธิก าร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในเรื่องนี้ มาเป็นเวลานานและยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับทายาทผู้เสียชีวิตจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้งบประมาณ
มากกว่า ๗๐๐ ล้านบาทต่อปี การให้งบประมาณอุดหนุนรายหัว สาหรับโรงเรียนปอเนาะห์ และยังมี
โครงการอื่นๆ อีกมากมายที่ดาเนินการในพื้นที่
๖) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้จัดให้มีการเรียนการสอนธรรมะศึกษา
หรือหลักศาสนาในสถานศึกษา อาทิ หลักเบญจศีล เบญจธรรม และบูรณาการกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง
มีการสอนเพื่อส่งเสริมหน้าที่พลเมืองตามแนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์
ขายเสียง โดยวางรากฐานตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมให้เด็กขยายความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน

๑๙
นายกรัฐมนตรี เห็นว่า การดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการมีหลักการที่ดี
แล้ว แต่เนื่องจากรายละเอียดต่างๆ และลักษณะงานที่ซับซ้อน จึงอาจทาให้เกิดปัญหาเมื่อนาไปปฏิบัติจริง
การดาเนินการบางส่วนไม่เป็นไปตามหลักการ ดังนั้น ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดาเนินงาน
กากับดูแลการปฏิบัติงานให้ตรงตามหลักการที่ กาหนด อาทิ การให้งบประมาณอุดหนุนโรงเรียนปอเนาะห์
ซึ่งมีนโยบายให้จ่ายเฉพาะโรงเรียนที่จดทะเบียน โดยมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้โรงเรียนปอเนาะห์อยู่ในระบบ
และดาเนินการสอนตามนโยบายคือมีการเรียนการสอนหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดควบคู่กับการ
สอนศาสนา แต่เมื่อปฏิบัติจริงพบว่า มีการจ่ายให้กับโรงเรียนที่ไม่จดทะเบียนด้วย
๒.๒.๒๐ ภารกิจกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสาคัญคือโครงการรถไฟทางคู่ ๖ เส้นทางที่
ผ่านการศึกษาผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ๑ เส้นทาง และจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังต่อไป ส่วนอีก ๕ เส้นทาง อยู่ระหว่างศึกษา EIA สาหรับ
ภารกิจ อื่น ๆ ยั งคงพบปั ญหาเฉพาะหน้ า จานวนมากที่ต้องเร่ง แก้ไข อาทิ แท็ กซี่ขอขึ้นราคาค่าโดยสาร
ซึ่งขณะนี้ได้เจรจากับกลุ่มผู้ร้องเรียนครั้งหนึ่งแล้ว และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า กรมการขนส่งทางบก
มีการคิดโครงสร้างราคาคนละฐานราคากับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ทาให้ความเห็นไม่ตรงกันและต้องประชุมชี้แจง
หารือ และตกลงร่วมกันต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะกรุณาเป็นประธานการประชุม
ดังกล่าว
นอกจากนั้น กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานเชื่อมโยงด่าน
ชายแดนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดยได้จัดทาแผนเบื้องต้นแล้ว และเร่งดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่พบในพื้นที่ด่าน เส้นทางการเชื่อมถนน เส้นทางรถไฟ สนามบิน อาทิ โครงข่ายถนนด่านแม่สอด
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างถนนข้ามด่านชายแดน และทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วงตาก-แม่สอด ตอน ๑ ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในขณะที่ตอน ๒-๓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนั้น เหลือตอน ๔ ระยะทาง ๒๕.๕ กิโลเมตร
วงเงิน ๑,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เสนอขอแปรญัตติ ใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จึงจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป
เลขาธิการ สศช. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีด่านแม่สอด เห็นควรศึกษาแนวทาง
อย่างรอบคอบและแก้ไขปัญหาก่อนดาเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบในหลายด้าน คือ มีความแออัด ใน
ชุมชนบริเวณด่าน สะพานและเส้นทางชารุด ต้องซ่อมแซม และต้องคานึงถึงความพร้อมของประเทศเมียน
มาร์ด้วย เนื่องจากการย้ายจุดการค้ามีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง ๒ ประเทศ จึงควรเจรจาตกลงกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินงาน

๒๐
๒.๒.๒๑ ภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รายงานภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) การส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการกับ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมดังกล่าวนอกห้องเรียน โดยอาศัยเครือข่าย อาทิ กลุ่มศิลปิน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ มีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมประมาณ
๑,๐๐๐ คน ได้แจ้งความจานงและประกาศเจตนารมณ์ผลักดันการส่งเสริมค่านิยม อาทิ กลุ่มศาสนิกสัมพันธ์
๕ ศาสนา
๒) การส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม ซึ่งดาเนินงานทั้งในส่วนกลางและหน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดด้วยโครงการของดีบ้านฉัน เพื่อ ส่งเสริมให้คนให้พื้นที่สร้างสรรค์สินค้าเชิงวัฒนธรรม
เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓) การส่ งเสริมภาพยนตร์ในเชิงสร้างสรรค์ ได้บูรณาการกับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยในเดือนธันวาคมจะร่วมดาเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเมืองที่เป็ น จังหวัด รอง และยังมีแนวทางในการนาเสนอวิถีไทยในภาพยนตร์ มีการคัดเลื อก
นักแสดงที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยได้ เช่น ภาพยนตร์ไทยที่มีนักแสดง
จากประเทศเกาหลี ใต้ ญี่ปุ่ น จี น ร่ ว มด้ว ย ซึ่งในเรื่องนี้ต้องวางแผนเชิงกลยุท ธ์ และใช้เวลาดาเนินการ
พอสมควร นอกจากนี้ จากการหารื อกับ ผู้ แทนประเทศจีน พบว่า ปัจจุบันละครไทยเป็นที่นิยมมากใน
นักท่องเที่ยวประเทศจีน จึงเห็นควรหารือกับกลุ่มผู้สร้างละครเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของไทย ปรับแนวการสร้าง
ละครช่วงหลังข่าวซึ่งเป็ นที่นิ ยมให้ลดความรุนแรงหรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างละครแบบ
สร้างสรรค์ โดยควรกาหนดยุทธศาสตร์ละครที่ชัดเจน
๔) การดาเนินงานเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒ นธรรมต่างๆ อาทิ
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยสมาชิกพิพิธภัณฑ์ระดับโลก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
การสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในระดับโลกให้ความสนใจประเทศไทย และวันที่ ๑-๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมเทศกาลหุ่นโลก เป็นการแสดงหุ่นประเภทต่างๆ อาทิ หุ่นสาย หุ่นเชิด
จาก ๗๔ ประเทศทั่วโลก ผู้แสดงหุ่นมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นการทางานเชิงรุกที่กระทรวงดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเข้าถึงกลุ่มประชาชน

๒๑
๕) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ของโลกพื้นที่หนึ่ง โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ สัปดาห์ไทยในกรุงลอนดอน การแสดงโขน การแสดงดนตรี การแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
โดยกาหนดจัดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะบูรณาการกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันผลักดันงานให้ประสบความสาเร็จ
นายกรัฐมนตรี รับทราบการดาเนินงาน และมีความเห็นว่า การสร้างละคร
ควรมีหลากหลายแนวโดยต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจุดมุ่งหมายของ
ละคร โดยควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ และคาดหวังว่า อนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กระทรวงวัฒนธรรม ควรหารือ
กับสื่อหรือผู้สร้างละคร เพื่อขอความร่วมมือให้แบ่งสัดส่วนประเภทการสร้างละคร อาทิ ละครเพื่อธุรกิจ
ละครส่งเสริมการท่องเที่ยว ละครเพื่อแผ่นดิน ละครส่งเสริมวัฒนธรรม นอกจากนี้ ควรหารือกับสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้มีสื่อที่สร้างสรรค์ให้ประชาชน
วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
๓.๑ นายกรัฐมนตรี เห็นควรให้มีการประชุมเป็นประจา เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
โดยวาระการประชุมหลักควรเป็นการรายงานผลงานและแผนงานที่สาคัญ โดยอาจจัดลาดับตามกลุ่มภารกิจ
๕ ฝ่าย ที่รั ฐบาลจั ดไว้ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในฝ่ ายนั้นๆ ร่ ว มกันสรุปผลงาน แผนงาน แนวทาง
ดาเนินงาน และปัญหา/อุปสรรคที่พบ โดยเลือกเฉพาะแผนงานที่สาคัญ สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละฝ่าย
เสนอในที่ประชุมโดยมี PowerPoint ประกอบการนาเสนอ นอกจากนี้ อาจมีวาระการบูรณาการงาน หรือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารราชการ
เลขาธิการ ก.พ. แจ้งว่า การประชุมครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเป็นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งหากหัวหน้าส่วนราชการมีประเด็นที่เชื่อมโยงกับภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเสนอหรือนาหารือในการประชุม ขอให้ประสานไปยังสานักงาน ก.พ. เพื่อ
ประสานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. จะได้แจ้งกาหนดวันประชุมให้ส่วนราชการทราบต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในคณะหัวหน้าส่วนราชการ จึง ขอ
เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ให้เข้าร่วมในกลุ่มไลน์คณะหัวหน้าส่วนราชการซึ่ง
สานักงาน ก.พ. จะดาเนินการตั้งกลุ่มและเรียนเชิญทุกท่าน
นายกรัฐมนตรี เห็นชอบและได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือสาหรับติดต่อ รวมทั้งแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและส่งข้อมูล

๒๒
๓.๒ นายกรัฐมนตรี กล่าวอานวยพรหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการ โดยขอให้ใช้
เวลาในช่วงหลังจากนี้ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข ออกกาลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้ร่วมกัน
คิดวิธีช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ทอดทิ้งงานราชการ ขอให้รักและดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ในโอกาสนี้ ขออานาจคุณพระศรีรัต นตรัยได้ปกป้องทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญ และ
สมปรารถนาทุกประการ
จากนั้น เลขาธิการ ก.พ. ได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึก (ภาพถ่ายคู่)
แด่หัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการ รวม ๖ ราย
นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
-------------------------------------------------------นางสาวสุภาพร แสงดาว นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
จดรายงานการประชุม
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
ตรวจรายงานการประชุม

