
สรุปผลการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทรท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ หองประชุม ๙ ช้ัน ๑๕ อาคารบี ศูนยเอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ กระทรวงพลังงาน 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

๑. ใหทุกสวนราชการบูรณาการความรวมมือและประสานงานกัน โดยใหความสำคัญ

กับการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปญหาเศรษฐกิจ 

และปญหาภัยแลง โดยคิดและวางแผนการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ครบวงจร และให

คำนึงถึงผลลัพธท่ีประชาชนจะไดรับ รวมท้ังกำชับและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีทุกระดับ

ปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง อำนวยความสะดวกใหประชาชนไดเขาถึงการบริการของ

ภาครัฐอยางท่ัวถึง   

ทุกสวนราชการ 

๒. ใหกระทรวงพลังงานดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการ

พลังงานทดแทนในแตละพื ้นที ่ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตและ

สภาพแวดลอมของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินกิจการดวย อาทิ กรณีโรงงานไฟฟาชุมชนที่มีการใชพลังงานแสงอาทิตย  

ใหคำนึงถึงการกำจัดแผงโซลาเซลลที่หมดอายุการใชงาน กรณีการใชกังหันลมเพ่ือ

ผลิตไฟฟา ใหพิจารณาระดับความดังของเสียง หรือระยะหางจากพ้ืนท่ีพักอาศัยของ

ประชาชนดวย  

กระทรวงพลังงาน 

๓. ใหกระทรวงพลังงานและกระทรวงการตางประเทศเรงรัดการเจรจาตอรองกับ

ประเทศกัมพูชาในกรณีพ้ืนท่ีอางสิทธิ ์เพ่ือการใชประโยชนพ้ืนท่ีรวมกัน แตประเทศ

ไทยจะตองไมสูญเสียดินแดนท้ังผืนดินและผืนน้ำ 

กระทรวงพลังงานและ

กระทรวงการ

ตางประเทศ 

๔. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของรวมกันดำเนินการการแกไขปญหาภัยแลงอยางเปน

รูปธรรมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

    ๔.๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 

และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติรวมกันพิจารณาการกำหนดพื้นท่ี (Zoning)  

ในการปลูกพืชที่สามารถใชประโยชนดานพลังงาน อาทิ ปาลม หญาเนเปยร ออย 

โดยกำหนดพ้ืนท่ีบริเวณเพาะปลูก และปริมาณท่ีเหมาะสมกับการใชประโยชน ท้ังนี้

ใหคำนึงถึงความสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ  

    ๔.๒ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสริมการขุดบอน้ำ/สระน้ำ โดยใชน้ำยาง

ธรรมชาติปูเคลือบผิวเพื่อปองกันน้ำซึมลงสูผิวดิน และสามารถกักเก็บน้ำไวใช

ประโยชนได ท้ังนี้ ใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาการใหสิทธิ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงกลาโหม 

สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริม



๒ 

 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

ประโยชนดานภาษีอากร เพื่อสงเสริมใหหนวยงานเอกชนดำเนินการหรือประกอบ

กิจการดังกลาวดวย 

    ๔.๓ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

คมนาคมพิจารณาสนับสนุนการใชประโยชนหรือการหารายไดของประชาชนจาก 

ดินท่ีมีการขุดข้ึนเพ่ือใชประโยชน อาทิ การขุดดินแลกน้ำ/แลกบอเพ่ือการกักเก็บน้ำ 

การขุดลอกแมน้ำลำคลอง การนำดินไปใชประโยชนในการเพาะปลูก/การกอสราง 

    ๔.๔ ใหกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีกิจกรรมจิตอาสาที่สนับสนุนการแกไขปญหา

ภัยแลงและเปนประโยชนตอชุมชนในพื้นที ่ทั ่วประเทศ เชน การขุดคลองเพ่ือ 

การเติมน้ำ ท้ังนี้ ใหกระทรวงกลาโหมพิจารณาใหการสนับสนุนอุปกรณท่ีจำเปน  

    ๔.๕ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมสำรวจ วิเคราะห ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพ

แหลงน้ำในขุมเหมือง และรวมกับหนวยงานภาคเอกชนในการนำน้ำในขุมเหมืองมา

ใชประโยชนดานการเกษตร ทั้งนี ้ ใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

พิจารณาการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากร เพื่อสงเสริมใหหนวยงานเอกชน

ดำเนินการหรือประกอบกิจการดังกลาวดวย 

    ๔.๖ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมสำรวจปริมาณน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อนำน้ำทิ ้งดังกลาวไปใชประโยชนในภาคการเกษตร  

โดยสงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการบำบัดน้ำตามมาตรฐาน

ใหไดคุณภาพ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบอยางเขมขนกอนนำน้ำทิ้งดังกลาวไปให

เกษตรกรใชประโยชน   

    ๔.๗ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พิจารณาการนำน้ำทะเลเขาสูกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดน้ำจืด เพ่ือการใชประโยชน

ในดานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูพื้นที่ใกลหรือติดกับทะเล 

เชน พื้นที่มาบตาพุด ทั้งนี้ เพื่อไมใหกระทบตอการใชน้ำจืดของประชาชนในพื้นท่ี 

และการดำเนินการดังกลาวจะตองคำนึงถึงการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย 

    ๔.๘ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ีแมน้ำท่ีแหงขอด และขุดเจาะหาน้ำใตพ้ืนดินเพ่ือ

การเติมน้ำสำหรับการใชประโยชนของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ใหดำเนินการ

เพาะพันธุสัตวน้ำ สำหรับเตรียมการปลอยลงสูแหลงน้ำเพื่อสรางสมดุลระบบนิเวศ

ในพ้ืนท่ีตอไปดวย 

การลงทุน และ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ  



๓ 

 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

     ๔.๙ ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงกลาโหมดำเนินการ

ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมีความตองการในการใชน้ำ หรือประสบปญหาขาดแคลน

นำ้ และเรงรัดการขุดบอน้ำบาดาลเพ่ือการใชประโยชนตอไป 

๕. ใหทุกสวนราชการที่มีความจำเปนตองขอรับการจัดสรรงบกลางเพื่อการแกไข

ปญหาตาง ๆ อาทิ การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปญหา

เศรษฐกิจ ปญหาภัยแลง จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณสงใหสำนักงบประมาณ

ภายในวันที ่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และเรงรัดการใชจายงบประมาณตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณอยางเครงครัด ทั ้งนี ้ หากมีแผนงาน/

โครงการท่ียังไมจำเปนเรงดวนใหพิจารณาปรับเปลี่ยนไปดำเนินการแผนงาน/โครงการ

ที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วหรือเปนแผนงาน/โครงการระยะสั้น 

ท่ีมีความพรอมในการดำเนินการ 

ทุกสวนราชการ 

๖. ใหทุกสวนราชการรวมกันดำเนินการการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) อยางเปนรูปธรรมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

    ๖.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังพิจารณาการใหส ิทธิ

ประโยชนดานตาง ๆ เพื่อการดูแลบุคลากรทางการแทพย/สาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติ

ภารกิจใหการดูแลประชาชนภายใตสภาวการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) อาทิ การเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ การจัดทำประกันสุขภาพ 

    ๖.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชยบริหารจัดการและตรวจสอบ

การจัดหาและการจัดสรรหนากากอนามัยใหกับบุคลากรทางการแพทยและ

ประชาชน โดยใหไดรับตามความจำเปนและลำดับความสำคัญของการใชงาน และ

เปนไปอยางทั่วถึง ทั้งนี้ ใหเชิญผูเกี่ยวของมาหารือและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ปริมาณและความตองการในการใชหนากากอนามัยโดยเร็ว นอกจากนี้ ใหกระทรวง

พาณิชยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผูคาที่กักตุน

หรือขายหนากากอนามัยเกินราคาดวย 

    ๖.๓ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดการสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรม

ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตหนากากอนามัยใหมากขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณ

ความตองการใชงาน 

ทุกสวนราชการ 



๔ 

 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

    ๖.๔ ใหทุกสวนราชการหลีกเลี่ยงการจัดงานท่ีมีการรวมตัวของบุคคลเปนจำนวน

มาก และเปลี่ยนการจัดประชุมสัมมนาในตางประเทศเปนการจัดประชุมสัมมนา

ภายในประเทศหรือสถานท่ีจัดงานในประเทศแทน  

    ๖.๕ ใหสวนราชการระดับกระทรวงกำหนดใหมีศูนยประสานงานเพ่ือการทำงาน

รวมกับศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

    ๖.๖ ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงพยาบาล

เพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

    ๖.๗ ใหกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมจัดหาชองทาง หรือจัดทำ

แอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ือการติดตามขอมูลขาวสารและสรางการรับรูใหกับ

ประชาชน อาทิ สถานท่ีจำหนายหนากากอนามัย การติดตามขอมูลผูเดินทางเขามา

ในประเทศไทยท่ีมาจากประเทศในกลุมเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

    ๖.๘ ใหส วนราชการที ่ เก ี ่ยวของพิจารณาแนวทางการแกไขและบรรเทา 

ความเดือดรอนของประชาชน อาทิ การลดคาสาธารณูปโภค การใชประโยชนจาก

รถทัวรท่ีอยูในชวงหยุดการใหบริการชั่วคราว การลดคาเชาพ้ืนท่ีของผูประกอบการ

รายยอย การผอนผนั/การพักชำระ/การขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เงินกู/จำนำ  

การสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำได (Soft Loans)  

 

สำนักงาน ก.พ.  

แกไข ณ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 


