
สรุปผลการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

๑. ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ไดแก สำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการใหระบบ E-VISA สามารถ

ใหบริการไดครบกระบวนการ ทั้งการเชื่อมโยงขอมูลกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง

และการปรับปรุงกฎระเบียบใหรองรับระบบดังกลาว เพ่ือประโยชนในการใหบริการ

ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย 

 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม (สำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล)/

สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ/

กระทรวงมหาดไทย/

สำนักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา/สำนักงาน 

ก.พ.ร. 

๒. ใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติหารือหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการบริหาร

จัดการน้ำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อพิจารณาแนวทางการ

บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อาทิ การใชประโยชน การเชื่อมตอลำน้ำสายหลัก การ

จัดหาแหลงน้ำ การจูงน้ำ การขุดหาน้ำใตดิน เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  

สำนักงานทรัพยากรน้ำ

แหงชาติ 

๓. ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หารือรวมกันเพื่อผลักดันโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพในการ

ผลิต (กำลังการผลิตโรงละไมเกิน ๑๐ เมกะวัตต) ใหเกิดขึ ้นไดโดยเร็ว ทั ้งนี้  

ใหเริ ่มตนดำเนินการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที ่มีปญหาทางการเกษตรกอนเพ่ือ 

เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี  

กระทรวงมหาดไทย/

กระทรวงพลังงาน/

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

๔. ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับทุกสวนราชการพิจารณาการแกไข 

ปรับปรุงกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานใหมี 

ความคลองตัว ลดปญหา อุปสรรคในการขับเคลื ่อนแผนงาน/โครงการ เพื ่อให 

การแกไขปญหาใหกับประชาชนเปนไปไดอยางรวดเร็ว  

สำนักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา/ 

ทุกสวนราชการ 



๒ 

 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

๕. ใหทุกสวนราชการที ่เกี ่ยวของกับการแกไขสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เตรียมความพรอมเพื ่อรองรับ 

การผอนคลายในระยะตอไป อาทิ การทองเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ Medical และ 

Wellness Program และการกำหนด Travel Bubble ก ับประเทศที ่สามารถ

ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได 

กระทรวงสาธารณสุข/ 

กระทรวงการ

ตางประเทศ/กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา 

๖. ใหกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการ

ทบทวนและปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหมีความ

ทันสมัย สามารถตอบสนองกับสถานการณโรคอุบัติใหมที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกใน

อนาคต 

กระทรวงสาธารณสุข/

สำนักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

๗. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย คณะกรรมการนโยบาย

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ เร งดำเนินการกำหนดแนวทาง 

การทำงาน นโยบาย หรือหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมใน 

การตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๘. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรงดำเนินการแผนงาน/

โครงการตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับสภาวะสังคมผูสูงอายุใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อให

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสังคมที ่มีสภาวะสังคม

ผูสูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย 

๙. ใหสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. รวมกันปรับปรุงระบบการทำงานใหม 

เชน โครงสรางราชการ การจัดองคกร กำลังคนภาครัฐ การลดจำนวนขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ โดยนำระบบดิจิทัลเขามาใชในการทำงาน เพื่อใหเกิดระบบ

ราชการใหมท่ีเหมาะสมกับอนาคตของประเทศ  

สำนักงาน ก.พ./

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๑๐. ใหสำนักงาน ก.พ.ร. เรงผลักดันระบบ e-Service ใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใหบริการ และสามารถใหบริการประชาชนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๑๑. ใหม ีการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเล ือกบุคคลที ่ม ีความสนใจ 

เขารับราชการ โดยใหพิจารณาแนวทาง วิธีการ รวมไปถึงหลักเกณฑ ที่สามารถ

คัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับภารกิจ 

และตรงตามความตองการสวนราชการ นอกจากนี้ ใหพิจารณาขยายผลการบริหาร

และพัฒนากำลังคนคุณภาพดวยการมอบหมายใหปฏิบัติงานในสวนราชการอ่ืน 

อีกหนาท่ีหนึ่ง (Secondment)  

สำนักงาน ก.พ. 



๓ 

 

ขอส่ังการ/การมอบหมายงาน 
สวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของ 

๑๒. ใหทุกสวนราชการใหความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอก

สถานที่ตั้งของหนวยงาน (Work from Home)  อยางตอเนื่อง และปรับใหเขากับ

การปฏิบัติงานภายใตฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ทั ้งนี ้ ตองไมกระทบกับ 

การใหบริการประชาชน และให สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. รวมกัน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการใหม เชน การกำหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ปฏิบัติราชการ การเหลื่อมเวลาปฏิบัติราชการ การนับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติ

ราชการ  

ทุกสวนราชการ

สำนักงาน ก.พ./

สำนักงาน ก.พ.ร. 

๑๓. ใหทุกสวนราชการพิจารณาใหความสำคัญเปนลำดับแรกกับการผลักดันและ 

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก ระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการไดอยาง

รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของประชาชน และสามารถชวยแกไขปญหา

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได 

ทุกสวนราชการ 

๑๔. ใหทุกสวนราชการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณหรือดำเนินการกอหนี้ผูกพัน

ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓    

ทุกสวนราชการ 

๑๕. ใหทุกสวนราชการใหความสำคัญกับการประสานสื่อมวลชนเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจ และการเผยแพรภารกิจของหนวยงานอยางถูกตองและตรงตาม

ขอเท็จจริง  

ทุกสวนราชการ 

๑๖. ใหทุกสวนราชการสนับสนุนใหกำลังคนคุณภาพของรัฐ เชน กลุมนักบริหารการ

เปลี ่ยนแปลงรุ นใหม (นปร.) กลุ มนักเรียนทุนรัฐบาล กลุ มผู นำคลื่นลูกใหมใน

ราชการไทย กลุมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เขามามีบทบาทในงานดานการปฏริูป

ของหนวยงาน เชน การรวมปฏิบัติงานในกลุ มขับเคลื ่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (กลุม ป.ย.ป.) ของกระทรวง 

ทุกสวนราชการ 

 

สำนักงาน ก.พ.  

๒๓ ก.ค. ๖๓ 
 


