สรุปผลการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ กระทรวงแรงงาน
ขอสั่งการ/การมอบหมายงาน
กระทรวงที่เกี่ยวของ
ใหกระทรวงแรงงานสงเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองมีแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน
และการดูแลแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
อาทิ จําแนก/ระบุประเภทของงานที่แรงงานไทยไมนิยมทํางาน/ประกอบอาชีพ ทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาทดแทน
ใหกระทรวงแรงงานศึกษาแนวทาง/มาตรการจูงใจใหแรงงานที่อยูตามบาน รานคา กระทรวงแรงงาน
ขนาดเล็ก อาทิ แมบาน เขาสูระบบแรงงาน
ใหทุกสวนราชการเตรียมการจัดทําแผนงาน/ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากร
ทุกสวนราชการ
มนุ ษย/แรงงาน โดยสอดคล องกั บทิ ศทางการพั ฒนาประเทศตามเป าหมายที่ กําหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ใหกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกันเตรียมความพรอมและพัฒนา กระทรวงแรงงาน/
แรงงานใหมีทักษะ เพื่อรองรับการนํา/การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต/
กระทรวง
โรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ใหกระทรวงแรงงานรวบรวมและประมวลขอมูลตาง ๆ อาทิ จํานวนแรงงาน ประเภท กระทรวงแรงงาน/
งานตามความตองการของตลาดแรงงาน/อุตสาหกรรม และใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
รวบรวมและประมวลขอมูลเกี่ยวกับจํานวนแรงงานที่สามารถผลิตเขาสูระบบ
ใหทุกสวนราชการดําเนินการติดตั้งปายขอความ ปายแสดงขอมูลทั้งภาษาไทย และ
ทุกสวนราชการ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเรงรัด กํากับ
สถานศึ ก ษาและโรงงานให ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ป า ยข อ ความ ป า ยแสดงข อ มู ล ทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาที่แรงงานสวนใหญของสถานประกอบการ
ใชในการติดตอสื่อสาร
ใหกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวง
กระทรวงการ
อุต สาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ศึกษาแนวทาง/วิธีการนํ าแรงงานตางชาติที่มี
ตางประเทศ/
ความรู ความสามารถ เขามาสูระบบแรงงาน หรือทํางานในงานที่ไมมีคนไทยทํา เปน
สํานักงาน
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะ และสร างกระบวนการ/ความร ว มมื อ เพื่ อให เกิ ดถ ายทอด
คณะกรรมการ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ขอใหพิจารณาเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทตาง ๆ หรือ สงเสริมการลงทุน/
สิทธิประโยชนที่เหมาะสมเพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความจูงใจ
กระทรวง
อุตสาหกรรม/
กระทรวงแรงงาน
ใหทุกสวนราชการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการสื่อสารขอมูลภายในองคกร
ทุกสวนราชการ
เพื่อใหการกระจายขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทํางานทั้งภายในและภายนอก

๒
ขอสั่งการ/การมอบหมายงาน
กระทรวงที่เกี่ยวของ
องคกรเปนไปอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ใหกําชับหนวยงาน/องคกรภายใตการกํากับดูแล
ประสาน/สนับสนุนการทํางานรวมกับสวนราชการอื่นใหมากขึ้น
ให สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และ สํานักงาน ก.พ./
กระตุนใหขาราชการสนใจ เอื้อตอการเรียนรูภาษาอังกฤษมากขึ้น อาทิ จัดทําตัวอยาง สํานักงาน ก.พ.ร.
บทเรียน/บทสนทนา ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จัดทําระบบ e-learning ทั้งนี้ ให
ทุกส วนราชการกํ าชับ ข าราชการในสั งกัดให ใช Application “Echo English” ซึ่ง
พัฒนาจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
และประชารัฐ ในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ให สํานักงาน ก.พ. รวมกับ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ สํานักงาน ก.พ./
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ และสํ านั ก งบประมาณ พิ จ ารณาศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ทํ า สํานักงาน ก.พ.ร./
สํานักงาน
ขอเสนอแนวทางการบริหารอัตรากําลังคนภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ/
สํานักงบประมาณ
ให ทุ ก ส ว นราชการพิ จ ารณาเร งรั ด การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป องค ก ร (โครงสร าง/
ทุกสวนราชการ
กระบวนการทํางาน) ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงดานบุคลากร (การแตงตั้ง การ
พัฒนา คาตอบแทน) โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ใหทุกสวนราชการจัดตั้งหนวยงานภายในเพื่อรับผิดชอบหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิ รูป ภายในองค กร ที่ ส อดคล องแนวทางการปฏิรูป ในภาพรวม โดยให พิ จ ารณา
มอบหมายรองหัวหนาสวนราชการทําหนาที่กํากับ ดูแลหนวยงานดังกลาว
ใหทุกสวนราชการเรงรัดและปรับปรุงฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานใหทันสมัย
ทุกสวนราชการ
และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน
ให ทุ ก ส ว นราชการพิ จ ารณากํ า หนดแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ย
ทุกสวนราชการ
งบประมาณ สําหรับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่สอดคลองกับแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยเฉพาะการแบง
สวนงานและงบประมาณในพื้นที่
ใหทุกสวนราชการเรงรัดการแกป ญหาของประชาชนที่ส ามารถทํ าได อยางรวดเร็ว
ทุกสวนราชการ
อาทิ การขุดลอกคูคลอง การซอมแซมถนนในชุมชน หมูบาน
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแนวทางสนับสนุนการเพาะปลูกมะพราวแกง กระทรวงเกษตรและ
เนื่องจาก ปริมาณการผลิตในประเทศไมเพียงพอกับความตองการใชในภาคครัวเรือน
สหกรณ

๓
ขอสั่งการ/การมอบหมายงาน
กระทรวงที่เกี่ยวของ
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ทําใหตองนําเขาจากประเทศอื่น
ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิ ชย รวมกันสรางความรู ความ กระทรวงเกษตรและ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาราคายางพารา
สหกรณ/กระทรวง
พาณิชย
สํานักงาน ก.พ.
๒๙ มิ.ย. ๖๐

