
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันศุกรท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ หองไปรษณียภิรมย ช้ัน ๓ อาคารไปรษณียกลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓. นางพัชราภรณ อินทรียงค ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

๔. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

๖. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๗. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  

๘. นายปรเมธ ี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

  และสังคมแหงชาติ 

๙. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๐. นายสมเกียรติ   ประจาํวงษ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

๑๑. พลเอก เทพพงศ ทิพยจันทร ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๒. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  

๑๓. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

๑๔. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๕. นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๖. นางสาวอัจฉรนิทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๗. นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๘. นายธรรมยศ ศรีชวย ปลัดกระทรวงพลังงาน  

๑๙. นางนันทวัลย ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย  

๒๐. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๓ 



๒ 

 

๒๑. ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๒. นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๓. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๔. นายการุณ สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๕. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๖. นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๗. นายสุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๘. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒๙. นายเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๐. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๑. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓๒. พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

๓๓. พลตํารวจตรี รมยสิทธิ ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 

๓๔. พันโท กรทิพย ดาโรจน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐ 

๓๕. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

๓๖. นายภัทรุตม ทรรทรานนท ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๓๗. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขานุการ 

 

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน  

๑. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. นางสาวบงกช อนุโรจน รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๓. นายนรินทร กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง 

   



๓ 

 

๔. นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย 

๕. นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ผูเขารวมประชุม 

กระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒. นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๓. นางคนึงนิจ คชศิลา ผูตรวจราชการกระทรวง 

๔. นายขจิต สุขุม ผูชวยปลัดกระทรวง 

๕. นายวันชัย ศักดิ์อุดมชัย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

๖. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

๗. นายภุชพงค โนดไธสง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

๘. นายมนตชัย หนูสง กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทีโอที 

๙. พันเอก สรรพชัย  หุวะนันท กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

๑๐. นางสมร เทิดธรรมพิบูลย กรรมการผูจัดการใหญ บจ. ไปรษณียไทย 

๑๑. นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๒. นายศักดิ์ เสกขุนทด ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

๑๓. นางสุรางคณา วายุภาพ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

๑๔. นายเวทางค พวงทรัพย ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

๑๕. นางสาวสิรินอย องคศิริวิทยา นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกลาง 

๑๖. นางภคกุล สุรฤทธิกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๑๗. นางสาวคณัชฌา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๑๘. นายณวัฒน แกวนพรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก อักษรา เกิดผล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๓. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 



๔ 

 

๔. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๕. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๖. พลตรี นิมิตต สุวรรณรัฐ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๗. พลตรี ณัฐวุฒ ิ ภาสุวณิชยพงศ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๘. พันโท ภาณุเดช บุญประสิทธิ์ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๙. นางสาววรินทร โพนนอย คณะทํางานโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑๐. นายอกนิษฐ ชุมนุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๑๑. นางสาวพวงพิงศ จุลพันธ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑. นายมนตรี บุญพาณิชย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

๑. นางศรีสมร กสิศิลป ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

๒. นางสาวกษิรัตน สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๓. นายชินพันธุ ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

๔. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๕. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๖. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๗. นางสาววรรณวรางค ทัพเสนีย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๘. นางสาวปาณพร สมบัติเปยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๙. นางสาวนิชดา ปานสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได

ตามลําดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีสละเวลาและใหเกียรติเปนประธาน 

การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา สําหรับการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ  



๕ 

 

ในครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งท่ีสองของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผู เขารวมประชุมจํานวน ๔๒ ทาน 

ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาจํานวน ๓๖ ทาน และรองหัวหนา

สวนราชการท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทนจํานวน ๕ ทาน และในการประชุมครั้งนี้มีหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมซ่ึงเขารวมการประชุมคณะหัวหนา 

สวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาเปนครั้งแรก คือ เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (นาย

สมเกียรติ ประจําวงษ)   

๑.๒ นายกรัฐมนตรี กลาวขอบคุณปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีใหความรวมมือและปฏิบัติ

หนาท่ีราชการเปนอยางดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังไดมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยใหทุกกระทรวง 

ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีไดวางไวรวมถึงใหชวยกันพัฒนาระบบราชการ 

ใหดียิ่งข้ึนตอไป  

 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นําเสนอวีดิทัศนแนะนํากระทรวงและผูบริหารของ

หนวยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายงานภารกิจและการดําเนินงานท่ีสําคัญ รวมท้ัง

ประเด็นท่ีตองการการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี และคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

สรุปไดดังนี้ 

 ๒.๑  โครงสรางหนวยงานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีวิสัยทัศนท่ีจะผลักดันทุกภาคสวนของประเทศใหใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน ๕ ป โดยมียุทธศาสตรสําคัญ ๔ ดาน ไดแก  

  ๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล  

  ๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  ๓) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล และ  

  ๔) ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยดานอุตุนิยมวิทยา

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีหนวยงานภายใตสังกัดตามภารกิจและการบังคับ

บัญชา ดังนี้ 

  ๑) สวนราชการ จาํนวน ๕ สวนราชการ ไดแก  

   (๑) สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  



๖ 

 

   (๒) สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีหนาท่ีสําคัญในการบูรณาการ

การทํางานของทุกหนวยงานภายใตกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

   (๓) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาท่ีเปนผูกําหนด

นโยบายดานดิจิทัลของประเทศไทย และเปนศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center) ดานขอมูลท่ีจะนําไปสูการ

คาดการณอนาคต และการวางยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

   (๔) กรมอุตุนิยมวิทยา มีหนาท่ีสําคัญในการพยากรณอากาศใหแมนยํา รวมท้ังการพัฒนา

ไปสูภารกิจดานการเตือนภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ การพยากรณอากาศ 

ท่ีแมนยํา และมีประสิทธิภาพจะสงผลอยางมีนัยยะสําคัญตอภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ  

   (๕) สํานักงานสถิติแหงชาติ ทําหนาท่ีสํารวจดัชนีตัวเลข และสถิติสําคัญตาง ๆ และตอไป

จะพัฒนาปรับบทบาทหนาท่ีเปนหนวยงานกลางดาน Big Data เพ่ือทํางานรวมกับสวนราชการ และองคการตาง ๆ

ของภาครฐั  

  ๒) รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๓ แหง ทําหนาท่ีใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ 

ไดแก (๑) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท้ัง ๒ แหง 

มีหนาท่ีสําคัญในการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมท้ังประเทศ รวมท้ังอินเตอรเน็ต คลาวด (Cloud) และ Data 

Center และ (๓) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงขยายบทบาทใหบริการเชิงรุกเพ่ิมจากเดิม โดยทําหนาท่ีเปน 

จุดขาย (Point of Sale) และยกระดับการใหบริการดานโลจิสติกเพ่ือรองรับการทํา E-Commerce และ Digital 

ชุมชน 

  ๓) องคกรมหาชน และหนวยงานในกํากับรวมจํานวน ๓ แหง ไดแก (๑) สํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพรอ.) หรือ ETDA ทําหนาท่ีพัฒนา E-commerce และ Cyber Security รวมท้ัง

จัดทํามาตรฐานสําหรับการจัดทําธุรกรรมทางออนไลน และพัฒนาคนดาน e-Commerce และ Cyber Security 

(๒) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) หรือ EGA ใหบริการหลักแกหนวยงานของรัฐ เชน ระบบ GIN Data 

Center ระบบ GovChannel , E-biz portal รวมท้ังพัฒนากําลังคนของรัฐทางดานดิจิทัล และ (๓) สํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA สงเสริมธุรกิจพัฒนากําลังคนดานดิจิทัล เชน จัดตั้งสถาบัน IOT การจัดงาน 

Digital Thailand BIG BANG 2017 ท่ีมีผูเขารวมงานและติดตามทางออนไลนสูงท่ีสุดงานหนึ่งของประเทศ 

 ๒.๒  ภารกิจและการดําเนินงานท่ีสําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒    

  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีภารกิจและการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๕ ดาน ไดแก  

  ๒.๒.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) มีโครงการท่ีสําคัญ  

๔ โครงการ ดังนี้ 

 



๗ 

 

    ๑) โครงการเน็ตประชารัฐ 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินโครงการเน็ตประชารัฐในระยะท่ี 

๑ จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมูบาน เสร็จเรียบรอยแลว สําหรับการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมอยูระหวางการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการแทน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน 

๑๕,๗๓๒ หมูบาน นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีแผนท่ีจะนําเงินเหลือจายของปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดําเนินการติดตั้งสายไฟเบอรออพติคไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 

๔,๐๒๑ แหง ท่ียังไมมีอินเตอรเน็ตใหสามารถเชื่อมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตไดเพ่ือใหประชาชนสามารถใช

ประโยชนท้ังทางดานการศึกษาและการสาธารณสุข 

    ๒) โครงการ ASEAN Digital Hub 

     โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายอินเตอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลาง 

การแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) มีเปาหมายเพ่ือใหโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานอินเตอรเน็ต 

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดท้ังจากการใชงานในประเทศและจากประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ัง

ตอบสนองตอความตองการของโครงการ Digital Park ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ 

มีแผนกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  จํานวน ๓ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี ๑ การขยาย

ความจุของวงจรท่ีเชื่อมตอไปยังประเทศเพ่ือนบานใหไดจํานวน ๒,๓๐๐ กิกะไบต กิจกรรมท่ี ๒ การขยายความจุ

เคเบิ้ลใตน้ําจากเดิมใหเปน ๑,๗๗๐ กิกะไบต และกิจกรรมท่ี ๓ การรวมลงทุนสรางเคเบิ้ลใตน้ําเสนใหมกับประเทศ

เพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน   

    ๓) โครงการ Digital Government Data Center 

     ปจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(สรอ.) ไดทําหนาท่ีเปน Digital Government Data Center และใหบริการ Cloud Services แกหนวยงาน

ภาครัฐอยูแลว และไดมีแผนท่ีจะเพ่ิมความเขมแข็งในการทําหนาท่ีดังกลาวใหมากยิ่งข้ึน โดยขณะนี้ สรอ. กําลัง

รวบรวมขอมูลความตองการของหนวยงานภาครัฐ วามีขอมูลประเภทใดบางท่ีจะจัดเก็บใน Data Center และ 

Cloud ของภาครัฐ นอกจากนี้ สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกท่ีกําหนดใหโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานหลักของพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สรอ. จึงไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลความตองการดานดิจิทัลจากโครงการหลักในเขต

ดังกลาวเรียบรอยแลวและจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาตอไป 

 



๘ 

 

    ๔) กฎหมายดานดิจิทัล 

     ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีกฎหมายท่ีกําลัง

ดําเนินการจัดทําอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๖ ฉบับ ไดแก   

     (๑) รางพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร  

     (๒) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

     (๓) รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

     (๔) รางพระราชบัญญัติสถิติ 

     (๕) รางพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล และ 

     (๖) รางพระราชบัญญัติกํากับกิจการอวกาศและการจัดตั้งองคการอวกาศ 

  ๒.๒.๒ ดานกําลังคนทางดิจิทัล (Digital Manpower) มีโครงการท่ีสําคัญ ๒ โครงการ ดังนี้ 

    ๑) โครงการการสรางการรับรูเน็ตประชารัฐ 

     โครงการการสรางการรับรู เน็ตประชารัฐเปนโครงการท่ีตอเนื่ องมาจาก

โครงการเน็ตประชารัฐ โดยท่ีผานมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินการอบรมแกนนําหมูบาน

เรียบรอยแลวจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย และในป พ.ศ. ๒๕๖๑ จะดําเนินการสรางการรับรูใหกับประชาชน 

ในหมูบานเปาหมายอีก จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย พรอมท้ังสนับสนุนประชาชนใหมีความรูเทาทันดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลดวยหลักสูตรอบรมในโครงการไทยนิยมยั่งยืน จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ ราย  

    ๒) โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานดิจิทัล 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีโครงการท่ีจะดําเนินการในชวงป  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางดานดิจิทัล จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการ Coding 

Thailand เปนโครงการท่ีจะสอนการเขียนโปรแกรมใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๔๕,๐๐๐ ราย 

(๒) โครงการ Digital Workforce เปนโครงการท่ีจะพัฒนาแรงงานดานดิจิทัลเพ่ือใหแรงงานสามารถตอยอด

ความรูทางดานดิจิทัล จํานวนไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ รายตอป และ (๓) โครงการ Digital Professional เปน

โครงการท่ีจะสรางแรงงานระดับผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล จํานวน ๔,๐๐๐ รายตอป 

  ๒.๒.๓ ดานการพัฒนาแอปพลิ เคชั่นและเทคโนโลยีทางดิจิ ทัล (Digital Applications & 

Technology Development) 

    ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีแผนงาน

ดานการพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีทางดิจิทัลท่ีสําคัญ จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้  



๙ 

 

    ๑) โครงการพัฒนา Digital Park และ IoT Institute เปนโครงการท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดรับการจัดสรรงบประมาณเรียบรอยแลว และอยูระหวางการจัดหาผูพัฒนาและดําเนินการ

กอสรางตอไป  

    ๒) โครงการพัฒนาดิจิทัลแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสําหรับพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

โครงการ Smart Manufacturing ดําเนินการรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โครงการ Smart 

Port   ดําเนินการรวมกับการทาเรือแหงประเทศไทยในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปน Smart Port และ 

Smart Community 

    ๓) โครงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือรองรับเมืองอัจฉริยะท่ีรัฐบาลไดกําหนดไวจํานวน ๗ จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง 

ฉะเชิงเทรา เชียงใหม ขอนแกน และภูเก็ต และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดเสนอเพ่ิมอีก ๓ จังหวัด 

ไดแก พิษณุโลก นครสวรรค และนครราชสีมา รวมท้ังหมดจํานวน ๑๐ จังหวัด ท้ังนี้ ยังรวมถึงการพัฒนา City 

Data Platform ท่ีจะเปนแพลตฟอรมกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางจังหวัด และการพัฒนาโครงขาย

สื่อสาร LoRaWan เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงขอมูลในเทคโนโลยี IoT ตอไป 

    ๔) โครงการพัฒนา National Digital ID เปนโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเปนระบบท่ีใหบริการยืนยันตัวตนและดูแลรักษาความถูกตอง

ของขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชยืนยันตัวตนในการรับ

บริการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) ดําเนินการรวมกับกระทรวงการคลัง 

  ๒.๒.๔ ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (Digital Government)  

    รัฐบาลใหความสําคัญกับการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ โดยได

ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือผลักดันนโยบายดังกลาว ๒ คณะ คือ ๑) คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูล

ภาครัฐ และ ๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพ่ือใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูล (Data 

Center) และคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมจะใหความสําคัญในการพัฒนา Digital Government ดังนี้ 

    ๑) การจัดทํา Government Big Data Architecture และ Data Exchange Platform 

    ๒) การจัดตั้ง Big Data Analytics Delivery Unit โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมมีแผนท่ีจะจัดตั้ง Big Data Analytics Delivery Unit ในลักษณะของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ 

Service Delivery Unit (SDU) เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดาน Big Data Analytic  

ในภาคราชการ 



๑๐ 

 

    ๓) การจัดทํา Big Data Sandbox สําหรับภาครัฐ ซ่ึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมไดจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณากอนท่ีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาตอไป 

    ๔) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือตอยอด Ease of Doing Business Portal  

  ๒.๒.๕ ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security)   

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใหความสําคัญกับภารกิจดานการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรเปนอยางมาก และในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมจะเรงดําเนินการเรื่องสําคัญ ดังนี้ 

   ๑) การผลักดันกฎหมายสําคัญ จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก (๑)  รางพระราชบัญญัติ 

วาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และ (๒) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้  

เม่ือรางพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับมีผลบังคับใช กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะตองดําเนินการจัดต้ัง

หนวยงานใหมข้ึนมาเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามกฎหมายท่ีกลาวมาขางตน ไดแก (๑) Cyber Security Agency 

(CSA) เปนหนวยงานท่ีดูแลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และ (๒) Data Privacy Agency (DPA) 

เปนหนวยงานท่ีดูแลดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

   ๒ ) การจัดตั้ ง  ASEAN-JAPAN Cyber Security Center ในประเทศไทย โดย

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๑ ซ่ึงหนวยงานดังกลาวเปนศูนยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของ ASEAN ท่ีตั้งอยูในประเทศไทย 

และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตั้งเปาหมายวา การมีหนวยงานดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวย 

ผลักดันการสรางกําลังคนดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) ซ่ึงทางภาครัฐขาดแคลน

เปนอยางมาก 

   ๓) การพัฒนากําลังคนดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) 

จํานวน ๑,๐๐๐ คน โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดกลุมเปาหมายในการพัฒนาไว คือ 

กําลังคนภาครัฐตั้งแตระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร 

 ๒.๓ ประเด็นท่ีตองการการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี และคณะหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทา  

  ปลัดกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดนํ าเสนอประเด็น ท่ีกระทรวงดิจิ ทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตองการการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี และคณะหัวหนาสวนราชการระดบักระทรวงหรือ

เทียบเทา ใน ๕ ประเด็นสําคัญ เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใน 

ชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สําเร็จตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว ดังนี้ 



๑๑ 

 

  ๒.๓.๑ การบูรณาการขอมูลและใชประโยชนขอมูล (Big Data)  

   ๑)  การแกไขปญหาดานกฎระเบียบในสวนราชการตาง ๆ เพ่ือใหสวนราชการทุกแหง

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได  

   ๒) การสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ 

Service Delivery Unit (SDU) เพ่ือทําหนา ท่ี เปน  Big Data Analytic และผู เชี่ ยวชาญ ท่ีจะมาปฏิบัติ งาน 

ในหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 

   ๓) การสนับสนุนการพัฒนา Platform ในการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐเพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

  ๒.๓.๒ ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 

   ๑) การสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐใชบริการเครือขายบรอดแบนดแหงชาติ 

(Government Data Center) และระบบคลาวดของภาครัฐ (Government Cloud Service) เพ่ือใหการใช

ทรัพยากรตาง ๆ ในระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐเปนไปอยางคุมคา เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริการและการบริหารจัดการขอมูล รวบรวมการใหบริการตาง ๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกสไวดวยกัน 

เพ่ือลดความซํ้าซอน และมีการดูแลเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของระบบอยางมีมาตรฐาน 

   ๒) การสนับสนุนโครงการเคเบิ้ลใตน้ําท่ีประเทศไทยดําเนินการรวมกับประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาวประเทศไทยจะไดรับสิทธิในการใชงานในโครงการดังกลาว และ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิและสังคมเปนผูถือสิทธิดังกลาว แตประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบรองรับท่ีชัดเจน  

จึงขอใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เรงรัดการดําเนินในเรื่องความชัดเจนดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

เรื่องทรัพยสินท่ีจับตองไมได 

   ๓) การสนับสนุนนโยบายการใหบริการโครงขายแบบเปดเสรี (Open Access 

Network) ท่ีเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถใชประโยชนจากโครงขายเน็ตประชารัฐเพ่ือเชื่อมตอโครงขาย

อินเทอรเน็ตใหบริการในเชิงพาณิชยดวยราคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงการสนับสนุนนโยบายดังกลาวจะเปนการลดความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการอินเตอรเน็ตและเปนการสรางประโยชนแกประชาชนท่ัวประเทศ 

  ๒.๓.๓ ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security)   

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการสนับสนุนใหดําเนินการจัดตั้ง

หนวยงานสําคัญ ๒ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ไดแก (๑) Cyber 

Security Agency (CSA) เปนหนวยงานท่ีดูแลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และ (๒) Data Privacy 

Agency (DPA) เปนหนวยงานท่ีดูแลดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินการ

พัฒนาระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 



๑๒ 

 

  ๒.๓.๔ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลสําหรับพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

  ๒.๓.๕ ดาน Digital Startup 

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการสนับสนุนนโยบายการสรางระบบ 

เครือข าย Startup Incubators ท้ั งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ื อให เครือข าย Startup Incubators มีการ

ประสานงานกันและมีความแข็งแกรงในการดําเนินงาน 

 นายกรัฐมนตรีขอบคุณปลัดกระทรวง คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีไดรวมกันทํางานและผลักดันภารกิจสําคัญท่ีกลาวมาขางตน พรอมเนนย้ําวา ภารกิจของกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญและเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา

ประเทศไปสูความทันสมัยเปนประเทศไทย ๔.๐  

 สําหรับประเด็นท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการสนับสนุนมานั้นใหทุกกระทรวงท่ี

เก่ียวของรวมมือกันผลักดันใหเกิดผลสําเร็จ เชน เรื่องการบูรณาการขอมูลภาครัฐ สวนเรื่องงบประมาณขอให

พิจารณาจัดสรรตามความสําคัญจําเปนและเรงดวน ท้ังนี้  หากโครงการใดเปนโครงการขนาดใหญ ให มี 

การวางแผนการทํางานโดยแบงออกเปนโครงการยอยเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการโครงการในภาพรวมได 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

๒.๔ นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดสรางผลงานไดอยาง 

ดีเยี่ยมในปท่ีผานมา และไดมอบนโยบาย รวมท้ังขอสั่งการเพ่ิมเติมแกหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑)  การปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  

  ใหทุกสวนราชการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน โดยทดแทนการใชสําเนา

เอกสารทางราชการ อาทิ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ดวยเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 

กําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และใหกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนอุปกรณเพ่ือรองรับ 

การใหบริการประชาชนของสวนราชการท่ีเก่ียวของ  

 

 

 



๑๓ 

 

 ๒) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ใหทุกสวนราชการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปตามแนวทาง ดังนี้  

  (๑) กรณีสวนราชการกําหนดแผนงาน/โครงการขนาดใหญ หรือมีระยะเวลาดําเนินการ

ผูกพันมากกวาหลายปงบประมาณ ก็ใหมีการจัดทําเปนแผนแมบท และแบงแยกออกเปนแผนงาน/โครงการยอย 

ท่ีจะดําเนินการในแตละป เพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

  (๒) การกําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

ตองพิจารณาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ การวิเคราะหความคุมคา

ของแผนงาน/โครงการ ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ แหลงท่ีมาของเงินงบประมาณ 

  (๓) ใหสํานักงบประมาณนําขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณท่ีผานมาของแตละสวนราชการ

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และการขอใชงบกลาง 

  (๔) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานหารือกับสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือ 

ขอรับทราบหลักการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให 

สวนราชการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 ๓) การสื่อสารสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  

  ใหทุกสวนราชการ โดยกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการสรางการ

รับรู ความเขาใจท่ีเก่ียวของกับโครงการประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ใหแกขาราชการในพ้ืนท่ี และขาราชการ

ทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถชี้แจงขอมูลท่ีถูกตองและสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได 

 ๔) การดําเนินการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร   

  ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนเจาภาพหลักในการประสานกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพ่ือศึกษาขอมูลและเตรียมการเก่ียวกับการรางกฎหมาย/แนวทางการกํากับดูแลดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security)  

 ๕) การปรับปรุงระบบการทํางาน โครงสรางและอัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

  ใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับทุกสวนราชการในการพิจารณาปรับปรุง

ระบบการทํางาน/โครงสราง/อัตรากําลังท่ีเหมาะสมของหนวยงาน การพัฒนาคุณภาพขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 

รวมถึงสวัสดิการของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทอ่ืนในสวนราชการ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ 

ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 ๖)  การจัดทําผังเมือง 

  ใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดการดําเนินการจัดทําผังเมืองใหครอบคลุมทุกจังหวัด ท้ังนี ้

ใหพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Smart City รวมถึงจัดใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการอยูอาศัยของแรงงาน

ตางพ้ืนท่ีซ่ึงเขามาทํางานในพ้ืนท่ี 



๑๔ 

 

 ๗) การดําเนินการหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป. ๓)    

  ใหสํานักงาน ก.พ. พัฒนาและดําเนินการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผนดินตามกรอบ

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป. ๓) เพ่ือการพัฒนา สรางการรับรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน โดยครอบคลุมกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน และผูแทนภาคการเมือง 

 ๘) แนวทางการบริหารราชการแผนดิน 

  ใหทุกสวนราชการบริหารราชการตามแนวทาง ดังนี้  

     (๑) ใหบริหารจัดการแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยไมใหเกิดความขัดแยง 

  (๒) ใหเปดชองทางการสื่อสาร เพ่ือการหารือ รับฟงปญหา ความทุกขรอนของประชาชน 

ท่ีอาจยังไมไดรับการแกไขในชวงเวลาท่ีผานมา  

  (๓) ใหเรงรัดการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเพ่ือใหบริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

ท่ีดําเนินการใกลแลวเสร็จ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ หากเปนแผนงาน/โครงการ 

ขนาดใหญ ก็ใหกําหนดแบงแผนการดําเนินการและเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงใหชัดเจน 

  (๔) ใหสรางการรับรู ความเขาใจเก่ียวกับผลงาน/ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีได

ดําเนินการในชวงระยะเวลา ๔ ปท่ีผานมา ท้ังท่ีสวนราชการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเอง และดําเนินการรวมกับ

สวนราชการ/หนวยงานอ่ืน โดยเนนประโยชน/ผลลัพธท่ีประชาชนแตละกลุมไดรับ อาทิ กลุมประชาชนผูมีรายได

สูง ปานกลาง และนอย 

  (๕) ใหกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด รวมถึงกวดขันไมให

มีการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง 

  (๖) ใหดําเนินการเยียวยาหรือใหการดูแลผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของรัฐ 

อาทิ การยกเลิกการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ  

  (๗) ใหบริหารราชการ และขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยยึดตามยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบท และแผนการปฏิรูปประเทศ 

  (๘) ใหกําหนดแผนงาน/โครงการท่ีครอบคลุมเชื่อมโยงทุกจังหวัดทุกภาค จํานวน ๖ ภาค 

ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว อาทิ ตามแผนบูรณาการบริหารกลุมจังหวัดแบบใหม 

  (๙) ใหมีการจัดเก็บรวมรวบขอมูลอยางเปนระบบท้ังในดานปริมาณขอมูล ความหลากหลาย 

ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห แยกแยะ และจําแนกขอมูลออกเปนมิติตาง ๆ เพ่ือใหสามารถกําหนด

นโยบายการบริหารราชการท่ีจะแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชน 



๑๕ 

 

วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงให ท่ีประชุมทราบวา พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เปนกฎหมายสําคัญท่ีจะสงผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรา ๙ ท่ีระบุวา คณะรัฐมนตรีตองรักษา

วินัยในกิจการท่ีเก่ียวกับเงินแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้อยางเครงครัด ซ่ึงสงผลตอการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาของสวนราชการตาง ๆ จะตองมีการจัดทํารายละเอียดเพ่ิมข้ึนจากเดิมใหครอบคลุมประเด็นเรื่องวินัย

การเงินการคลังและการงบประมาณ เพ่ือใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีเสนอให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาไดตามท่ีกฎหมายดังกลาวระบุไว 

  นายกรัฐมนตรีไดสั่ งการใน ท่ีประชุมเพ่ิมเติมให ทุกสวนราชการศึกษารายละเอียด 

ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากมีประเด็นใดท่ีสงสัยหรือยังไมชัดเจนให 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตีความและยืนยันเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน

เพ่ือใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐจะไดมีความเขาใจท่ีตรงกันและถูกตองสมตามวัตถุประสงคของ

กฎหมาย ท้ังนี ้ผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ขอใหทุกกระทรวงใหความสําคัญ

ในเรื่องการกําหนดงบผูกพันโดยคํานึงถึงภาระดานงบประมาณของประเทศในอนาคตดวย 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเรียนใหท่ีประชุมทราบเพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายดังกลาวเพ่ิมเติมวา เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือใหเปนเครื่องมือการทํางานดานการเงินการคลัง

ของประเทศ ชวยใหประเทศไทยมีการวางแผนการเงินการคลังในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ โครงการตาง ๆ  

ท่ีสวนราชการจะดําเนินการในอนาคตจะตองมีการวิเคราะหความคุมคาของโครงการกอนเพ่ือประเมินความสําเร็จ

ของโครงการและปองกันความเสียหายทางการเงินการคลังท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ๓.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชยไดเสนอในท่ีประชุมเรื่องการบูรณาการขอมูลและใชประโยชนขอมูล  

(Big Data) โดยขอใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมการจัดทําขอมูลทางดานเศรษฐกิจอีก ๑ ดาน

เพ่ิมเติมจากดานสาธารณสุข ดานทองเท่ียว และดานทรัพยากรธรรมชาติและอุตุนิยมวิทยา ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชย

อยูระหวางการจัดทําระบบท่ีจะชวยในการตัดสินใจลงทุนในแตละจังหวัด ซ่ึงระบบจะวิเคราะหจากขอมูล 

ผูจดทะเบียนทางธุรกิจในแตละจังหวัด โดยจัดทําขอมูลรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีแผนท่ีจะเชิญ

กระทรวงอุตสาหกรรมเขารวมจัดทําขอมูลในระยะถัดไปและคาดวาระบบดังกลาวจะแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑ 

  นายกรัฐมนตรีไดสั่งการเพ่ิมเติมวา ขอใหเพ่ิมการจัดทําขอมูล Big Data ใหพรอมกันในทุกดาน 

เชน ดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยไมตองรอความพรอมของขอมูลเพราะจะใชเวลาในการดําเนินงานนานเกินไป 



๑๖ 

 

 ๓.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือจากคณะหัวหนาสวนราชการฯ ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑) เรื่องการชี้แจงปญหาและทําความเขาใจกับกลุมมวลชน ขอใหทุกกระทรวงท่ีมีภารกิจ

เก่ียวของกับเรื่องท่ีดิน เหมืองแรสงตัวแทนไปรวมชี้แจงกับทางจังหวัดหรืออําเภอเพ่ือรวมกันสรางความเขาใจกับ

มวลชน 

  ๒) เรื่องการดูแลรักษาและการตัดแตงตนไม ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการ

อยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ือปองกันการรองเรียนจากประชาชนในประเด็นดังกลาว 

  ๓) เรื่องการใหบริการขอมูลประชาชนโดยอาศัยเลขประจําตัวประชาชน  ๑๓ หลัก 

กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีแลว และไดประสานขอความรวมมือ 

ทุกหนวยงานในการเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการของหนวยงานเขากับระบบของกระทรวงมหาดไทย อยางไรก็ตาม 

หนวยงานท่ีใหบริการตามสวนราชการตาง ๆ ตองมีเครื่องอานบัตรไวท่ีจุดใหบริการประชาชน สําหรับการ

ดําเนินการในชวงแรกนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดดําเนินการจัดซ้ือเครื่องอานบัตรจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง พรอมท้ัง

จัดฝกอบรมการใชงานใหกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลตอไป 

 ๓.๔ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหขอมูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุมเก่ียวกับ 

เรื่องการดูแลรักษาและตัดแตงตนไมวา ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีรุกขกรท่ีมีความรู 

ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับตนไม  พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือดานการตัดแตงตนไมแกหนวยงานตาง ๆ  

ซ่ึงทางกระทรวงไดประสานกับกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับเรื่องดังกลาวแลว 

  นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดเสนอในท่ีประชุมวา  

ภาคราชการควรจะมีระบบบริหารจัดการเอกสารท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดการใชกระดาษ หากเปนไปไดขอให

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนเจาภาพในเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารตาง ๆ ของราชการเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกสท้ังหมด ซ่ึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดชี้แจงวา ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) อยูระหวางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสาร

รวมท้ังระบบการบริหารการประชุม ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณนี้ 

 ๓.๕ เลขาธิการ ก.พ. ไดรายงานแผนการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผนดิน

ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) วา ในไตรมาสท่ี ๓ 

และ ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงาน ก.พ. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปน 

ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ

ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม อีก ๒ ครั้ง ในหัวขอ “Leading at the speed of TRUST” และ “๑ ป ท่ีผานมาสู 

การพัฒนาในกาวตอไป” ในสวนของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี รองผูวาราชการจังหวัด หรือ



๑๗ 

 

เทียบเทา จะดําเนินการเพ่ิมพูนสมรรถนะทางการบริหารในยุคประเทศไทย ๔.๐ ผานกระบวนการโคช และ 

จะมีการจัดทําขอเสนอเพ่ือการปฏิรูปประเทศอยางบูรณาการตอไป  

  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาประเทศอยางบูรณาการสําหรับขาราชการท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน (ป.ย.ป. ๓) เพ่ือใหเกิดการรวมมือและสามารถแกไขปญหาประเทศในแนวทางท่ีสอดคลองกัน และ

บูรณาการรวมกันได ท้ังนี้คาดวา การพัฒนาหลักสูตรดังกลาวจะแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะเริ่ม

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  นายกรัฐมนตรีรับทราบการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. และไดสั่งการเพ่ิมเติมวา หลักสูตร

ดังกลาวเปนเรื่องท่ีสําคัญและตองการใหสํานักงาน ก.พ. เรงใหดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 

ท้ังนี้ ใหพิจารณาขยายกลุมเปาหมายในการฝกอบรมใหครอบคลุมผูแทนจากภาคการเมืองดวย 

 ๓.๖ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการใชขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีสวนราชการไดจากประชาชนเม่ือมีการติดตอขอรับบริการตาง ๆ จากสวนราชการ การใชขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวไปดําเนินการตาง ๆ นั้น สวนราชการตองไดรับอนุญาตจากบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลจึงจะสามารถนํา

ขอมูลไปใชตอหรือแลกเปลี่ยนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของได ท้ังนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะกําหนด

แนวทางในการใชขอมูลสวนบุคคลใหรัดกุมรอบคอบ และเรงรัดการดําเนินการใหรางพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลตราเปนกฎหมายและมีผลบังคับใช 

 ๓.๗ นายกรัฐมนตรีไดสรุปประเด็นสําคัญท่ีตองการใหหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทาบูรณาการการทํางานท้ังแผนงาน งบประมาณ และกําลังคนเพ่ือดําเนินการใหสําเร็จ ไดแก ๑) ความสงบ

เรียบรอยของประเทศ ใหทุกกระทรวงรวมแรงรวมใจกันสรางความสามัคคีปรองดอง การรับรูและความเขาใจ 

ในประชาชน หากประชาชนมีการรวมกลุมเรียกรองเรื่องใดก็ตองดูแลใหเปนไปตามกฎหมายและไมไปคุกคามสิทธิ

ของผูอ่ืน ท้ังนี้ สวนราชการท่ีเปนเจาของเรื่องตองมีการดําเนินการรวมกับทหารและตํารวจเพ่ือไมใหปญหา 

บานปลาย ๒) เรื่องการสื่อสารสรางความรับรูและความเขาใจใหประชาชนไดรับรูวา ท่ีผานมารัฐบาลและ 

ภาคราชการไดดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับประชาชนไปอยางไรบาง และ ๓) เรื่องการพัฒนาประเทศ และ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

 



๑๘ 

 

 ๓.๘ เลขาธิการ ก.พ. แจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเทาครั้งตอไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุม สําหรับ

กําหนดวันประชุม จะแจงใหทราบภายหลัง  

นายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------- 

นางสาววรรณวรางค  ทัพเสนีย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

นายคเณศ  ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ  ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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