
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/05
                                                วันท่ี 3 พฤษภาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้  (3 พ.ค. 54)  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ในช่วงเช้า 
(08.00 น.)  ณ อาคารรัฐสภา   กรุงเทพฯ   และช่วงคํ่า  (19.00 น.)   ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการ            
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
  โดยนายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
 3. เรื่อง  การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
   พ.ศ. 2553 
 5. เรื่อง   การนําเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรี 
 13. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงิน
   สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมให้กับกําลังพลของ 
   กอ.รมน. ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2553-30 กันยายน 2554) 
  28.  เรื่อง  ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 31.   เรื่อง   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 และ 2554 (เพ่ิมเติม)   
  33.  เรื่อง  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการ 
    ปกครอง 
  43.  เรื่อง   ขออนุมัติหลักการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 
  47.  เรื่อง โครงการทศวรรษการผลิตและพัฒนากําลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
    พ.ศ. 2555 – 2564 
  48.  เรื่อง  การเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม
    การทุจริตในภาครัฐ  
  50. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
  58. เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง 
  59.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง 
                     67. เรื่อง    รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 1/2554    
   

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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3. เรื่อง การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง จํานวน 95 ล้านบาท เพ่ือ
นําไปดําเนินการด้านการบริหารจัดการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายการขยายความคุ้มครองประกันสังคม ตาม
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
 
5.  เรื่อง  การนําเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ   
  สาระสําคัญของร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 มีดังนี้  
  1.  วิสัยทัศน์  เด็กและเยาวชนมีความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
  2.  พันธกิจ  
    2.1  พัฒนาเด็กและเยาวชนท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย  
    2.2  เสริมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    2.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ    
  3.  เป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    3.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
    3.2  เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังท่ีเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    3.3  เพ่ือให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็นเอกภาพ ทําให้การดําเนินงานด้านเด็ก
และเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
  4.  เป้าหมายหลัก    เด็กและเยาวชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างท่ัวถึง มีความแข็งแรงทางร่างกายและ           
จิตใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความเป็นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถี
ประชาธิปไตย และมีความสุข 
 5.  ตัวชี้วัดสําคัญ ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด 
     (1)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน  
     (1.1) เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
     (1.2)  มาตรการ 
     (1.2.1)  มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  

       (1.2.2)  มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและ
เยาวชน 
       (1.2.3)  มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน 
      (1.2.4)  มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  

   (2)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กท่ีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ  
    (2.1)  เป้าประสงค์  เด็กและเยาวชนท่ีมีความต้องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ ได้รับ

การคุ้มครองและพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพ 
    (2.2)  มาตรการ 
     (2.2.1)  มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
     (2.2.2)  มาตรการพัฒนาบริการพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก 
     (2.2.3)  มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก 
     (2.2.4)  มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กําหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กท่ี

ต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
     (2.2.5) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน  
     (2.2.6) มาตรการระดมสรรพกําลังเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
     (2.2.7) มาตรการเฉพาะกลุ่ม 
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   (3)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  

    (3.1) เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน   

     (3.2)  มาตรการ 
     (3.2.1) มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง  

     (3.2.2)  มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือ  
   (4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    (4.1)  เป้าประสงค์  มีการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเป็นเอกภาพ ทําให้การ

ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
    (4.2) มาตรการ 
     (4.2.1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
     (4.2.2)  มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการ 

และระบบคุ้มครอง  
     (4.2.3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  

  กลไกการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลแผน ประกอบด้วย  
  1)  กลไกการบริหารแผน มี 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  2)  แนวทางการขับเคลื่อน และกลไกการติดตามประเมินผลแผน ประกอบด้วย   2.1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างท่ัวถึงและให้รวดเร็ว  2.2) สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลและแผนท่ีทางสังคม (social  mapping)                 
2.3)  กลไกการติดตามและประเมินผลแผน  

(3.1) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามตัวชี้วัด สําคัญ 
 (3.2) ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด 
 (3.3) ติดตามประเมินผลระดับแผนงาน โครงการกิจกรรมโดยให้หน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 (3.4) จัดให้มีการประเมินระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผนท้ังประเด็นความก้าวน้า               

และผลลัพธ์   โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างแผนฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2554 แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนฯ โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมสาระของนโยบายและแผนยุทธ
ศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก”   กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็ก
และเยาวชนผนวกรวมไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555- 2559 ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
ซ่ึง พม. ได้ดําเนินการแล้ว 
 
13. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมให้กับกําลังพลของ กอ.รมน. ตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2553-30 
กันยายน 2554)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ดําเนินการขอปรับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมให้กับกําลังพลของ กอ.รมน. ตามข้ันตอนและเม่ือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้ว 
ให้ กอ.รมน. พิจารณาจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ กอ.รมน. ไปดําเนินการในลําดับแรกก่อน
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
28. เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ความเป็นเลิศท้ัง 9 ศูนย์ตามข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ ระยะท่ี 3 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเรื่องให้สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
เรื่องความซํ้าซ้อนของการดําเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศก่อนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดต่อไป   ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ  
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31.  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2553 และ 2554 (เพ่ิมเติม)   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
 1.  เห็นชอบเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อใหม่เพ่ือการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต       
และการชดเชยดอกเบ้ีย ในมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีประสบ 
อุทกภัย ปี 2553  
 2.เห็นชอบขยายวงเงินโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจาก          
อุทกภัยและวาตภัยปี 2553 ของ ธอท.  
 3.  เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบ้ีย โครงการสินเชื่อ SME POWER เพ่ือช่วยเหลือ         
ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554 โดยให้ชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียร้อยละ             
2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้  
 4. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย              
ในปี 2554 
 ท้ังนี้   ในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  
33. เรื่อง การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครอง   
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางยินยอมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎร ตามขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองดังนี้  สํานักงานคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  กรมราชทัณฑ์  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย 
  ท้ังนี้   โดยท่ีปัจจุบันมีหน่วยงานบางแห่งได้ทําการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร โดยมิได้ดําเนินการขอใช้
ตามข้ันตอนกฎหมาย จึงให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  รับไปตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรว่ามี
หน่วยงานใดท่ีมิได้ดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายก็ให้ดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
 
43. เรื่อง  ขออนุมัติหลักการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ และ
ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาประสานกับสํานักงบประมาณศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ้ินและสํารวจ
สนามกีฬาจังหวัดท่ีสามารถทดแทนได้ เพ่ือจัดทําลําดับความสําคัญก่อนหลังได้อย่างชัดเจน และให้กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
47. เรื่อง โครงการทศวรรษการผลิตและพัฒนากําลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พ.ศ. 2555 – 2564 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการทศวรรษการผลิตและพัฒนากําลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล พ.ศ. 2555 – 2564 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ท้ังนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปดําเนินการด้วย    
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า ได้มีนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
การบริการสุขภาพของประชาชนให้มากข้ึน และมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพใน
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ ซ่ึงจําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเป็นบริการด่านแรกอยู่
ใกล้บ้านใกล้ชิดกับประชาชนและชุมนมากท่ีสุดอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
และได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยแผนยุทธศาสตร์ข้อ 3 เน้นเรื่องการบริหารจัดการ
กําลังคนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับบริบทโดยมีเป้าประสงค์ให้ รพ.สต. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา และมี
บุคลากรเสริมร่วมปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สธ. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีทักษะ
เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ ปฏิบัติงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และมีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมการผลิต 
และพัฒนากําลังคนท่ีเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมจากแผนปกติและต้องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากท่ี
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ได้อนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําหรืองบประมาณรายเพ่ิมเติม ตามมาตรการและแนวทาง คือ 
ผลิตกําลังคนให้เพียงพอ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถ่ิน/ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
 
48. เรื่อง การเสนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอนายสมศักด์ิ  วงศ์ยืน ให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลําดับต่อไป   
 
50. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... โดยให้การ
ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ไม่มีผลทําให้บุคคลท่ีกระทํา
ความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วหลุดพ้นความรับผิด  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับ
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณเสนอเพ่ิมเติม  ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป    
 
58. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากิน โดยให้กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับสํานักงานโฉนดชุมชนดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและให้สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการจัดหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับคัดเลือกต่อไป ท้ังนี้ ให้ธนาคารท่ีดินจัดซ้ือ
ท่ีดินของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เป็นลําดับแรกก่อน ในส่วนวงเงินงบประมาณดําเนินการเห็นควรให้สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรร่วมกับสํานักงบประมาณและ บสท. รับไปพิจารณาจัดทํารายละเอียดประกอบอย่างรอบคอบ โดยราคา
ท่ีดินให้เป็นไปตามราคาตํ่าสุด ท่ี บสท. กําหนด และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมตามความจําเป็นของ
สภาพพ้ืนท่ี โดยพิจารณาอัตราท่ีสํานักจัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทานดําเนินการอยู่ประกอบด้วยเพ่ือให้คุ้มค่ากับการลงทุน 
 
59. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของ
ตนเอง โดยให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับสํานักงานโฉนดชุมชนดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร
และให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการจัดหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับคัดเลือกต่อไป ท้ังนี้ ให้
ดําเนินการอย่างเคร่งครัดกรณีผู้บุกรุกด้วย 
 
67.  เรื่อง   รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 1/2554      
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 1/2554เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2554  ตามท่ีคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเสนอ  โดยมีสาระสําคัญสรุปได้  ดังนี้ 

 
ประเด็น สรุปสาระสําคัญ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุม มีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีท้ังสิ้น 28 ท่าน  เข้าร่วมประชุมจํานวน 16  ท่าน 
2. นโยบายการรับ           
นักเรียนในปี              
พ.ศ. 2554 
  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการ
รับนักเรียนโดยสรุป ดังนี้  
   1. ชั้นก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยรับเด็กทุกคน
ท่ีมาสมัครเรียนถ้าเกินจํานวนท่ีจะรับได้จะใช้วิธีจับฉลาก 
   2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 30,000 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 
       2.1 โรงเรียนท่ัวไป มีนโยบายรับเด็กทุกคนท่ีมาสมัครเรียนถ้าเกินจํานวนท่ีจะรับได้จะใช้วิธี
จับสลาก 
       2.2 โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง จํานวน 366 โรงเรียน ดําเนินการรับนักเรียนโดยแบ่ง
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ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยใช้วีการสอบ คัดเลือก หรือจับ
สลาก หรือท้ังการสอบ คัดเลือกและจับสลากและการรับนักเรียนท่ัวไป ใช้วิธีการรับนักเรียนโดย
การสอบคัดเลือก 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
       3.1 โรงเรียนท่ีมีท้ังชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยกําหนดว่า นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมหรือสามารถเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
       3.2 โรงเรียนท่ีรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประเภท 1 หรือโรงเรียนท่ีเปิดเฉพาะมัธยม
ปลายโดยมีสถิติการแข่งขัน 10,000 กว่าคนแต่รับไม่ถึง 1,000 กว่าคน 
 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
   ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการรับ
นักเรียนโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา โดยกําหนดการรับสมัคร
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้ 
        ครั้งท่ี 1 การรับสมัครนักเรียนโควต้าพิเศษ  
        ครั้งท่ี 2 การรับสมัครและทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ รอบท่ี 1   
        ครั้งท่ี 3  การรับสมัคร ประกาศผล และมอบตัว รอบท่ี 2 ในกรณีสถานศึกษา 
                    มีจํานวนนักเรียนไม่ครบตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการรับนักเรียนด้วยกระบวนการรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีสอดคล้องตาม 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2553  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นธรรม และเสมอภาค โดยคํานึงถึงการสร้างโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และพิการ รวมท้ังกําหนดแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ได้นักเรียน นักศึกษาตามเป้าหมายท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ 
   3. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ทําหน้าท่ีวางแผนและประสานการรับนักเรียน นักศึกษา
กับหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา   
ท้ังนี้ การกําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาให้คํานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษา 
เอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอ่ืน 
   4. การรับนักเรียน นักศึกษาโควต้าพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณาจํานวนตามความเหมาะสม 
และให้อยู่ในอํานาจของผู้บริหาร 
   5. ต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้เรียน ศักยภาพของผู้เรียน โดยให้มีการทดสอบความรู้และ
ความถนัดทางวิชาชีพ 
   6. ให้มีการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการหลากหลาย แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความ 
เข้าใจในเส้นทางการศึกษาและอาชีพ     

3 .   ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 
 ในทศวรรษท่ี 2 
 (พ.ศ. 2552-2561) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.) 
   ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  รายงานท่ีประชุมรับทราบโดยสรุป ดังนี้ 
   1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง มีประเด็นสําคัญท่ีต้องปฏิรูป 4 ประการหลักคือ การ
พัฒนาคุณภาพครูไทยยุคใหม่ การพัฒนาครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
และการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่  ท้ังนี้ มีกลไกหลักเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ได้แก่ การจัดต้ังคณะกรรมการ 2 คณะ  คือ        
       1.1  คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ จํานวน 7 คณะ เพ่ือการจัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้  การ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คุรุศึกษา
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แห่งชาติ  พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี พัฒนาอาชีวศึกษาและจัดทําแผน
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา   
       1.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กปข.) มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ จํานวน 7 คณะเพ่ือ จัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ การเพ่ิม
โอกาส / การจัดต้ังหน่วยงานและหรือปรับหน่วยงานเดิม / พัฒนาระบบการเงิน การคลัง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการปรับปรุง แก้ไข บังคับใช้กฎหมาย 

2. กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
    2.1  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและและได้มาตรฐานระดับสากล 

       2.2  คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่าง             
ต่อเนื่อง 
       2.3  คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสํานึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

          2.4  คนไทยคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติมีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน  
   3. การต้ังสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  และหลักการ
ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
พ.ศ. .... 
   4. ข้อเสนอยุทธศาสตร์และนโยบาย ของ คณะอนุกรรมการ กนป. 5 ด้าน ได้แก่ 
       4.1 ข้อเสนอยุทธศาสตร์และนโยบายการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 
       4.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
       4.3 ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ 

         4.4 ข้อเสนอยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5. การบูรณาการข้อเสนอยุทธศาสตร์และนโยบายท้ัง 5 ด้าน และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดทําเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์หลักการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น  กรอบท่ี 1  กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 12 นโยบาย /  
กรอบท่ี 2  ครูยุคใหม่/ครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน (13 นโยบาย)  / กรอบท่ี 3  
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ (9 นโยบาย) และกรอบท่ี 4 การบริหารจัดการใหม่ 
   6. การดําเนินงานขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ  โครงการปรับปรุงการด่ืมนมฟรี อาหารกลางวันฟรี ฯลฯ 
   7. การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การนําร่องนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ  จัดประชุมสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาต้นแบบ  (best practice) ท่ีดี  
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนําด้านกฎหมาย 

4 .   ก า ร เ พ่ิ ม
ศักยภาพการแข่งขัน
ของคนไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
   ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานท่ีประชุมทราบว่า          
   1.  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองได้กําหนดกรอบแนวทาง
ดําเนินการไว้ 4 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่ ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ขยายโอกาส
ทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา มีเป้าหมายสําคัญ คือ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับ
สากล  โดยใช้กลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพฯ ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
   2.  ภายใต้โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือส่งเสริมและ
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พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  เพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณภาพ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซ่ึงการกําหนดมาตรฐานมี 5 ด้าน ได้แก่  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม / ด้านความรู้ / ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา/ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3 .   การจั ด ทํ ามาตรฐานสาขา  /  สาขาวิ ช า  เ ป็นโครงการ ท่ีคณาจารย์ ในสาขา 
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนองค์กรวิชาชีพได้เข้ามาร่วมมือกันจัดทํามาตรฐาน
สาขา เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปองค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่งผลให้บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นท่ีพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  โดยอิงการจําแนก
สาขาวิชาตาม  ISCED  (Internation Standard -Classification Of Education) 

       4.  การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในการส่งเสริมความรู้หรือเพ่ิมทักษะ' 
เช่น การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของคนไทย  
และตกลงให้ใช้โปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
   5.  ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) เป้าหมาย มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (NGF) มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  มีการพัฒนาระบบ 
การจ้างงานและกําหนดเงินเดือนค่าตอบแทนตามสมรรถนะขยายการศึกษาท่ีบูรณาการ 
กับการทํางานให้มากข้ึน โดยเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา ร้อยละ 30   
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน อาชีวศึกษา : สามัญ เป็น 60 : 40   มียุทธศาสตร์สําคัญ 9 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน (demand-driven) และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / 2. พัฒนาคุณภาพ
กําลังคนทุกระดับ / 3. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ /4. ผลิตและพัฒนากําลังคนโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน / 5. ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือยกระดับความสามารถกําลังแรงงาน / 6.  
เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการผลิตและบริหารท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนากําลังคน / 7. สร้าง
เสริมความเข้มแข็งให้ครู คณาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา /8. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ /9. สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคน   

5 . ก า ร ป้ อ ง กั น
ปริญญาเฟ้อ 
 
 

   1.  กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประกันคุณภาพและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และนํา
ผลท่ีได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร การจัดการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มีการดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ จากระดับนโยบายไปสู่ระดับการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
มีการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต  ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ / มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา / การจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ดําเนินการด้าน
มาตรฐานและคุณภาพชีวิต 
   2. การจัดต้ังคณะกรรมการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ดําเนินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังและเผยแพร่ข้อมูลการตรวจเยี่ยมต่อ
สาธารณะ  ซ่ึงเป็นการป้องปรามให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   3. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีแนวโน้มท่ีจะกําหนดเกณฑ์พิจารณาการขอจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การผลิตกําลังคนสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

6.การแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการใน 
คณะกรรมการ 

    สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 9/2554 ลงวันท่ี14 มกราคม 
2554  เรื่องมอบหมายและอํานาจให้ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา                      
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านต่างๆ  
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ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมาย
ให้รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร (นายนริสชัย  ป้อมเสือ) ช่วย
ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

7 .  ข้อ สั ง เกตและ
ข้อ เสนอแนะของ
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ช่ ว ย
รัฐมนตรี  
 

    1.  กรณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซ่ึงมีโควตารับนักเรียนท่ีดีทุกจังหวัด 20% และมีการ
กําหนดสัดส่วน  ผู้แทนจาก สพฐ. ชี้แจงว่า เนื่องจากการให้โควตา 20% นั้นจะเป็นการพิจารณา
จากนักเรียนเรียนดีแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท้ัง 42 
เขต โดยแต่ละเขตจะมีผู้คัดเลือกตามเกณฑ์และตามประกาศท่ีโรงเรียนกําหนด 
      2.  กรณี โควต้านักเรียน 20% ท่ีจังหวัดคัดเลือก ผลการเรียนของนักเรียนโควตากับ          
นักเรียนท่ีสอบคัดเลือกเข้ามามีความต่างกันอย่างไรนั้น   ผู้แทนจาก สพฐ. ชี้แจงว่า นักเรียนท่ี
สอบคัดเลือกจะไม่มีปัญหาและมีความประพฤติดี  ส่วนเรื่องผลการเรียนสพฐ. จะขอนําข้อหารือ
ดังกล่าวกลับไปตรวจสอบต่อไป 
     3.  กรณี มาตรการป้องกันนักเรียนอาชีวศึกษาทะเลาะวิวาท  ผู้แทนจาก สพฐ. ชี้แจงว่า
สาเหตุของการทะเลาะวิวาทมาจากพฤติกรรมวัยรุ่นท่ีต้องการแสดงออกเพ่ือให้เกิดการยอมรับใน
บางเรื่อง  ส่วนมาตรการป้องกัน  ได้แก่  
          การแก้ปัญหาทางบวก  ใข้กิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสม โดยสนับสนุนให้
แสดงออกในทางท่ีถูกต้องซ่ึงในกระบวนการจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือแยกในเชิง
ข้อมูลในแต่ละสถาบันการศึกษาว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องความรุนแรง  
          การแก้ปัญหาทางลบ ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้านกิจกรรมพิเศษและการผสมผสานเพ่ือให้มี
ความกลมกลืน การถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมในเรื่องความดีงามเพ่ือให้ 
เกิดสํานึกท่ีดี การจัดกิจกรรมอาสา การจัดให้มีองค์กรทางวิชาชีพแต่ละภาคอุตสาหกรรม และ
โครงการ Student Care Center โดยแต่ละวิทยาลัยให้คําปรึกษาและดูแลทางจิตวิทยาในเรื่อง
ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาเป็นการเฉพาะ  
    4. กรณีโรงเรียนกวดวิชา การแก้ไขปัญหาต้องทําให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีมาตรฐานท่ี
ยอมรับได้ในสายวิชาชีพ  โดยให้มีหลายแห่งและมีคุณภาพซ่ึงเป็นภารกิจของ การปฏิรูปทาง
การศึกษา กรณีการกวดวิชาบางคนเรียนเก่งแล้วเข้าไปเรียนและผู้ปกครองบังคับให้เด็กกวดวิชา        
จึงควรมีการแก้ไขท่ีค่านิยมการสอบ O-Net และA-Net เห็นควรมีการทําคลังข้อสอบจํานวนมาก
เพ่ือใช้ในการสอบ     

 5.  กรณี การจัดต้ังกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา งบประมาณท่ีได้รับ 
การสนับสนุนเพ่ือทําการผลิตสื่อการเรียนการสอน การส่งสาระความรู้ทางไกล และความร่วมมือ
กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านทางเคเบ้ิลใยแก้วไปยังจุดต่างๆ   กระทรวงศึกษา          
ธิการควรเชื่อมโยงเครือข่ายตามจุดต่างๆ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่งให้ตามโรงเรียน  การพัฒนา
สื่อสาธารณะเพ่ือให้ความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน 
    6. กรณีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ได้มีการจัดทําเป็น
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และสิ้นสุดในปี 2561 เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ได้สานต่อไป 
     7. กรณี การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปัจจุบันยังมีการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา 

 
  

**************************** 
 
 
หมายเหตุ :  = ช่วงคํ่า 
 


