ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม บยศ. ซึ่ งเป็ นการประชุ มครั้งแรกหลั งจากที่ ได้ มี ค าสั่ งหั วหน้ า
คสช. ให้ มี ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ างความสามั คคี ป รองดอง
โดยเรียกย่อ ๆ ว่า ป.ย.ป. และคณะกรรมการภายใต้ ป.ย.ป. อีก ๔ คณะ ซึ่งมี บยศ. รวมอยู่ด้วย โดยนายกรัฐมนตรี
กล่าวตอนหนึ่งว่า บยศ. มีรูป แบบการท างานเสมือนเป็น Inner Cabinet มี หน้ าที่ ติดตามและขับ เคลื่ อนประเด็ น
นโยบายสาคัญและเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปลดล๊อก
ปัญหาที่ทาให้การดาเนินนโยบายสาคัญและเร่งด่วนติดขัด/ล่าช้า และขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินนโยบายเร่งด่วน
ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. เรื่อง การขับเคลื่ อนงานเร่งด่ วนของกระทรวงคมนาคม (คค.) ที่ ประชุมได้ มีการหารือใน ๔ ประเด็น คื อ
(๑) การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตเป็น
อันดับแรกและเป็นประเด็นปัญ หาที่เกิดซ้าซากทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (๒) การแก้ไข
ปั ญ หาจราจร คค. ได้ รายงานความคืบ หน้ า เกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาดั งกล่ าว ซึ่ งที่ ประชุ มได้ มี มติ ให้ คค. ร่วมกับ
สานั กงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) สรุป ปัญ หาอุปสรรคพร้อมทั้ งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป (๓) การเชื่อมต่อโครงการ
รถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินและสายสีม่วง รมว.คค. รายงานว่า จะนาเสนอผลการเจรจาและร่างสัญ ญาในการเชื่อมต่ อ
โครงการฯ ให้ ครม. พิจารณาภายในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๐ และให้ คค. เปิดให้บริการเดินรถภายในเดือน ส.ค. ๖๐ และ
(๔) โครงการพั ฒ นารถไฟตามความร่วมมือระหว่ างรัฐ บาลไทย-จี น รมว.คค. รายงานว่ า จะน าเสนอรายงาน
ความคื บ หน้ า ต่ อ ครม. ภายในเดื อ น ก.พ. ๖๐ และคาดว่ า จะเริ่ม ด าเนิ น การก่อ สร้า งได้ ภ ายในเดื อน มี .ค. ๖๐
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ) ร่วมกับ คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง
การดาเนินการหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
๒. เรื่ อง การขั บ เคลื่ อ นโครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ งยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ในประเทศ (Local
Economy) ซึ่ งรั ฐบาลได้ จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม กลางปี ไว้ ให้ ๑๑๕,๐๐๐ ล้ านบาท โดยส านั กงบประมาณ
และ ก.พ.ร. ได้ น าเสนอระบบและกลไกการก ากับ ติ ดตาม ประเมิ นผล และที่ ป ระชุ ม ได้ มี มติ เห็ นชอบในหลั กการ
ให้ จัดตั้ง (๑) ที มงานพี่ เลี้ยงขึ้น เป็น การเฉพาะ (๒) คกก.ส่ งเสริม การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ระดับจังหวัด (๓) คกก.กากับติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใน ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ และให้จัดทา
แผนการส่งเสริมขีดสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ ก.พ. ร่วมกับ ก.พ.ร.
และ มท. พิ จารณาปรับปรุงหลั ก เกณฑ์ การคั ด เลื อกผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด และหั ว หน้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนงานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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