
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อส่ังการ/การมอบหมายงาน กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

ภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาแนวทางและด าเนินการส่งเสริม/เพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการช่วยเหลื อ
เกษตรกร เช่น การน าเสนอเรื่องราว/คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (วิธีการเพาะปลูกด้วยวิธี
เกษตรอินทรีย์) การสอนวิธีการหุง/ประกอบอาหาร การสอนวิธีการรับประทาน
อาหาร เป็นต้น เพ่ือให้ได้รับรู้รสชาติอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

ภารกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
ให้ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ โดยการออกแบบระบบดังกล่าว ควรให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
ได้รับประโยชน์เป็นหลัก เพ่ือการจูงใจและรักษาก าลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงภาระด้านงบประมาณเป็นส าคัญด้วย  

ส านักงาน ก.พ. 

ภารกิจด้านสังคม  
๑. ให้ กระทรวงสาธารณสุข สร้างเสริมและให้ความส าคัญในการดูแลประชาชนทั้ง
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของสถาบั น
ครอบครัว 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. ให้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกัน
พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เป็น ข้อมูลส าหรั บการดู แลสุขภาพ และผู้ที่ท างานด้า น
สาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น นอกจากนี้ ให้ร่วมกันจัดการข้อมูล
ด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องซ่ึงเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วย 

กระทวงสาธารณสุข/
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

การบริหารแผนงานและงบประมาณ  

๑. ให้ทุกส่วนราชการยึดหลัก/แนวทางการท างาน ดังนี้  
   ๑.๑ ให้ ก าหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ที่ เน้นการพัฒนา/
ส่งเสริม/สร้างประโยชน์ในระดับภูมิภาค และกลุ่มจังหวัด (มิติพ้ืนที่ ) รวมถึงการ
ส่งเสริม/ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย เป็นหลัก 
   ๑.๒ ให้ยึดหลักทางรัฐศาสตร์ในการท างาน แต่ต้องค านึงถึงผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ 
อาทิ ด้านเศรษฐศาสตร์  
   ๑.๓ ส่งเสริมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ยึดหลักการเสียสละและ

ทุกส่วนราชการ 



๒ 
 

 

ข้อส่ังการ/การมอบหมายงาน กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
   ๑.๔ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่ งเสริม/สนับสนุ นให้ข้าราชการ/เจ้า หน้าที่ มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน/องค์กร (Ownership) ซ่ึงจะช่วยให้มีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่องานมากขึ้น 
   ๑.๕ สนับสนุนให้ข้าราชการรุ่นใหม่สามารถคิดต่างได้ แต่ต้องมีแนวทาง/แสวงหา
ความร่วมมือในการท างานร่วมกันบนความแตกต่างนั้น  
   ๑.๖ ยึดหลักในการท างานบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง แม้เป็ นข้อสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา ก็จ าเป็นต้องพิจารณาแยกแยะว่าเป็นข้อสั่งการที่เหมาะสม/ควรปฏิบัติ
หรือไม่ และจัดท าเป็นข้อเสนอ/ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เหมาะสม/ควรปฏิบัติเป็นอย่างไร 
๒. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยให้จัดล าดับความส าคัญส าหรับแผนงาน/โครงการที่มีความ
พร้อม/สามารถด าเนินการได้ทันที/พัฒนาต่อยอดงานเดิม (Refill) เป็นล าดับแรก เพ่ือ
เร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงาน /โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับ
แผนงาน/โครงการที่ขาดความพร้อม/ต้องใช้ระยะเวลา/มีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ
เป็นจ านวนมาก/งานที่ต้องมีการปฏิรูป (Reform) ให้พิจารณาจัดท าเป็นแผนงาน /
โครงการเพ่ือการขอรับจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาต่อไปแทน อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงแรกของการด าเนินแผนงาน /โครงการ ให้ส่วนราชการเน้นการสร้างความ
เข้าใจ/การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพ้ืนที่/ภาคประชาสังคม เพ่ือลดกระแส
การต่อต้าน  

ทุกส่วนราชการ 

๓. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ ข้อเสนอการ
จัดท าค าของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ดังนี้ 
   ๓.๑ จัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๓.๒ จัดท าแผนแม่บท/เป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และก าหนดเป้าหมายล่วงหน้าทุกระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

ทุกส่วนราชการ 

ภารกิจอ่ืน ๆ  

๑. ให้ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านสาธารณสุข ร่วมกันศึกษาประโยชน์ที่จะได้รับ หากประเทศไทยจะ
เสนอขอเป็นเจ้าภ าพจัดการประชุม Global Symposium on Health Systems 
Research ครั้งที่ ๖ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐  

กระทรวงสาธารณสุข/ 
ส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ  

http://www.nationalhealth.or.th/
http://www.nationalhealth.or.th/
http://www.nationalhealth.or.th/
http://www.nationalhealth.or.th/


๓ 
 

 

ข้อส่ังการ/การมอบหมายงาน กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
๒. ให้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการ 
ร่างกฎหมายแก่ส่วนราชการต่าง ๆ  เพ่ือให้การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายฉบับต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น  

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

๓. ให้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกัน พัฒนา 
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และจิตวิทยาการกีฬา เพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม/
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของนักกีฬาไทย  

กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
๔. ให้ทุกส่วนราชการศึกษาและจัดเตรียมแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับบริบทของ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยให้น าข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
มาประกอบการพิจารณาด้วย อาทิ สภาพสังคมที่มีแนวโน้มของการแต่งงานที่ช้าลง  
มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนบุตรต่อครอบครัวลดลง สัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุเทียบกับ
จ านวนวัยแรงงานในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 

ทุกส่วนราชการ 

๕. ให้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลัก ในการด าเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาด้านดิจิทัล ดังนี้  
   ๕.๑ รวบรวม /พัฒนา/ส่งเสริมให้ทุ กหน่วยงานปรับปรุงข้อมูล ด้านต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการท างานให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๕.๒ เร่งรัดการพัฒนา application ต่าง ๆ เพ่ือสร้างช่องทางการเผยแพร่และ
เสริ มสร้ า งกา ร รั บ รู้ ข้ อ มู ลข่ า วสา รภ า คร า ชกา รของป ระชา ชน  ทั้ งนี้  ให้ 
กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินการและ
ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

๖. ให้  กระทรวงสาธารณสุ ข พิจารณาด าเนิ นการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ข 
ตามแนวทาง ดังนี้ 
   ๖.๑ ให้ก าหนดเป้าหมาย/กรอบอัตราก าลังของการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท/งบประมาณ 
   ๖.๒ ให้แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน  
   ๖.๓ ให้ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น/การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
อัตราก าลังให้บุคลากรกลับคืนสู่ เหย้า/ท างานใกล้บ้าน เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจในการท างาน 
   ๖.๔ ให้ก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน/พ้ืนที่ และกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗. ให้ กระทรวงแรงงาน ด าเนินการพัฒนา /ส่งเสริมให้แรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้แรงงานที่มีทักษะสามารถหางานท าในต่างประเทศได้  

กระทรวงแรงงาน 



๔ 
 

 

ข้อส่ังการ/การมอบหมายงาน กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
๘. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา การใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ สรรพคุณในการรักษาโรค โดยให้จัดท าเป็นฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรไทย 
นอกจากนี้ ให้ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนา/สนับสนุนช่องทางการจ าหน่าย และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าสมุนไพรไทย เพ่ือให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศต่อไป 

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/

กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงสาธารณสุข/

กระทรวงพาณิชย์ 

 

ส านักงาน ก.พ. 
๒ ธ.ค. ๕๙  


