
รายงานการประชุม 

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม  

๑.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒.  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓.  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

๔.  นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕.  นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

๖.  นายเดชาภิวัฒน ์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  

๗.  พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

๘.  นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๙.  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

๑๐.  นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๑๑.  นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๑๒.  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

๑๓.  นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๔.  นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๑๕.  นายโชต ิ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๖.  นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

๑๗.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๘.  นายชัยวัฒน ์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 



๒ 
 

๑๙.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๒๐.  นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  

๒๑.  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

๒๒.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๓.  นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๔.  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๕.  นายกฤษศญพงษ์ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๖.  นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 

๒๗.  นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๘.  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๙.  นายอำนาจ วิชยานุวัต ิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓๐.  นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓๑.  นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓๒.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๓.  นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 

๓๔.  พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

 

๓๕.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

๓๖.  นางศิลปะสวย         ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๓๗.  นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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๓๘.  พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๓๙.  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขานุการ 
 

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน  

๑.  พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒.  นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๓.  พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงการต่างประเทศ 

๑.  นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๒.  นายธนา เวสโกสิทธิ ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๓.  นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๔.  นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๕.  นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต 

๖.  นายดุสิต เมนะพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

๗.  นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

๘.  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

๙.  นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ 

๑๐.  นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล 

๑๑.  นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

๑๒.  นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

๑๓.  นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

๑๔.  นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑๕.  นายวิชช ุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

๑๖.  นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

๑๗.  นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 



๔ 
 

๑๘. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

๑๙. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

๒๐. นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน 

๒๑. ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๑.  ศาสตราจารย์นฤมล   ภิญโญสินวัฒน ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๒.  พลตรี นิธิ   จึงเจริญ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๓.  พลตรี นิมิตต์   สุวรรณรัฐ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๔.  พลตรี ณัฐวุฒิ   ภาสุวณิชยพงศ์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๕.  นายยงยุทธ สุทธิชื่น คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๖.  นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี นักพัฒนาระบบราชการ  
ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.  นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 

สำนักงาน ก.พ. 

๑.  นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

 ๒.  นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน 

 ๓.  นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 ๔.  นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 ๕.  นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๖.  นายเชาว์เลิศ อุ่นใจดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๗.  นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้

ตามลำดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาและให้เก ียรต ิเป็นประธาน 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า สำหรับการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ  

ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สามของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๔๒ ท่าน ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๗ ท่าน รองหัวหน้าส่วนราชการรักษา

ราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒ ท่าน และรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน

จำนวน ๓ ท่าน  

๑.๒ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั ้งนี้  

และขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันทำงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รวมทั้งขอให้กำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งในและต่างประเทศที่ได้ทุ่มเท 

และเสียสละช่วยกันทำงานในสถานการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

วาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอภารกิจ การดำเนินงานที่สำคัญ และทิศทางการดำเนินงาน

ด้านการต่างประเทศเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สรุปได้ดังนี้ 

 ๒.๑ การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ  

    ๒.๑.๑ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

             กระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี 

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานในต่างประเทศ รวม ๙๙ แห่ง และมีกรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้ภารกิจ รวม ๔ กลุ่ม ได้แก ่

๑) กลุ่มภารกิจอำนวยการ ประกอบด้วย กลุ่มเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และ 

หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

๒) กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมพิธีการทูต  

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมสารนิเทศ 
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๓) กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมอาเซียน 

๔) กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี ประกอบด้วย กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

  ๒.๑.๒ ภารกิจสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ  

 ๑) การผลักดันบทบาทของประเทศไทยในฐานะการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กระทรวงการต่างประเทศประสบความสำเร็จในการผลักดันบทบาทของประเทศไทย 

ในฐานะประธานอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมียุทธศาสตร์และภารกิจสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

    ๑.๑) การรับรองเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ด้วยการเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงทางการค้าในภูมิภาค (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) 

    ๑.๒) การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือ Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) เพ่ือขยายโอกาสการค้าและการลงทุน  

    ๑.๓) การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะทะเลให้ภูมิภาคอาเซียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  

    ๑.๔) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนจำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ (๑) ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (๒) คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย 
(๓) ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน (๔) ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการส ังคม  
(๕) ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (๖) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และ (๗) ศูนย์อาเซียน 
เพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

๒) การยกระดับมาตรฐานไทยไปสู่มาตรฐานสากลและการส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก 

กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานไทยไปสู่มาตรฐานสากล

และการส่งเสริมสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและสร้างความ

เข้าใจในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานด้านการบิน การทำประมง ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงให้นานาประเทศเห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานภายในประเทศ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากลที่ดีขึ ้น ทั้งนี้ การต่างประเทศจะสำเร็จและส่งเสริมให้ประเทศไทย 

มีสถานะและเกียรติภูมิบนเวทีโลกได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่ วน เพื ่อนำพาประเทศไทยปรับสู่ 

ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่ออนาคตที่ดีขึ ้นของประเทศไทย รวมไทยสร้างชาติเพื่อความยั่งยืนสำหรับ  

คนไทยทุกคน  
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  ๒.๑.๓ ทิศทางและการดำเนินงานด้านการต่างประเทศเชิงรุก 

   กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดทิศทางและการดำเนินการด้านการต่างประเทศเชิงรุก

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ ่งผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั ่วโลก รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในหลายมิติ ซึ่งบริบทใหม่ของโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

๑) กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์เพ่ิมสูงขึ้น  

๒) ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนกับ

สหรัฐอเมริกา หรือระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมืือในกรอบพหุภาคีอ่อนแอลง  

๔) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานของโลก 

๕) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน  

๖) การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ 

แบบองค์รวม หรือ Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy (BCG) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

ในทุกประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง  

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยเฉพาะการมีภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณและความมีเหตุผล  

   ในการขับเคล ื ่อนแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิประเด ็นการต ่างประเทศ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่ได้รับผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” 

ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคต

ประเทศไทย ๒) ประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง และ ๓) ทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างประโยชน์

ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

ภายใต้กรอบ “5S/5มี” ได ้แก ่ ๑) ม ีความมั ่นคง (Security) ๒) มีความมั ่งค ั ่ง ย ั ่งย ืน (Sustainability)  

๓) ม ีมาตรฐานสากล (Standard) ๔) ม ีสถานะและเก ียรต ิภ ูม ิ  (Status) และ ๕) ม ีพล ั ง  (Synergy)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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๑)  มีความมั ่นคง  (Security) โดยร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจอย่างสมดุล และ

เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศขนาดกลางและกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการกระชับ

ความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานร่วมกับประเทศ

อาเซียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางที ่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั ้งที ่ ๓๖  

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาคือ “อาเซียนที่เชื่อมโยงกันมากข้ึน อาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้น และอาเซียนที่มี

ภ ูม ิค ุ ้มกันมากขึ ้น” รวมทั ้งการมีบทบาทแข็งขันในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข  

เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเข้าถึงยา เวชภัณฑ์และวัคซีนในลำดับต้น และการมีบทบาทในองค์การ

อนามัยโลก (WHO)  

๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) โดยขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจตามแนวทาง  

“๓-Re” คือ ๑) การผลักดันกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นวงจรทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Restart) ๒) การเร่งการฟ้ืนตัว

ภาคเศรษฐกิจ และปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นจุดแข็งของไทยบนพื้นฐาน 

การเติบโตอย่างยั ่งยืน (Reboot) และ ๓) การเชื ่อมต่อเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และ

เศรษฐกิจโลก เพื ่อให้ฟื ้นตัวไปด้วยกัน (Reconnect) โดยดำเนินการด้านการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศ 

ในอนุภูมิภาคลุ ่มน้ำโขงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (e-commerce) 

ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น และพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) เป็นศูนย์กลาง  

 นอกจากนี ้ยังได้วางแผนปรับภาพลักษณ์ประเทศไทย (Rebrand) ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal) ร่วมกับเครือข่ายทีมประเทศไทยในต่างประเทศโดยประชาสัมพันธ์ให้ประเทศต่าง ๆ รู้จักประเทศไทย

ในฐานะต่าง ๆ เช่น ฐานการผลิตอาหารที ่มีคุณภาพและปลอดภัยชั้นนำของโลก แหล่งท่องเที ่ยวที ่ปลอดภัย  

และมีคุณภาพ และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย

เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อาทิ ด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์ นวัตกรรม ดิจิทัล เศรษฐกิจใหม่แบบองค์รวม (BCG) 

และการขยายหุ้นส่วนต่างประเทศของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้หลากหลาย

ยิ่งขึ ้นโดยดึงนักลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย  และยังได้มีการพิจารณาโอกาสในการเข้าร่วม 

กรอบความร่วมมือทางการค้าที ่จะช่วยเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับการพัฒนา  

และมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานในการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล

สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ในการขยาย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคเอเชียใต้เพ่ือเชื่อมโยงกับอาเซียน และใช้โอกาสการดำรงตำแหน่งประธาน

ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี ๒๕๖๕ ผลักดันวิสัยทัศน์ของ APEC  
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ให้มีการสนับสนุนการเปิดเสรีการค้า การลงทุนและการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ เพื ่อสนับสนุนการฟื ้นตัว  

ของเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก รวมทั ้งส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อ ความมั ่นคงด้านทรัพยากรน้ำ 

ในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในบริบทของลุ่มน้ำโขงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๓) มีมาตรฐานสากล (Standard) โดยให้ความสำคัญกับการอนุวัติพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่ ๓ ในประเด็นสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well 

being) อีกทั้งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

ในระดับนานาชาติและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค 

๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) โดยแสดงให้ประเทศต่าง ๆ เห็นถึงความสำเร็จของ

ประเทศไทยในด้านสาธารณสุข ยกตัวอย่างเช่น การร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพในเวทีระหว่างประเทศ  

การติดตามผลกองทุนอาเซียนเพ่ือรับมือ COVID-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) ซึ่งริเริ่มโดยประเทศไทย  

 นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทย  

ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู ้และแนวปฏิบัติที ่ดี ทางด้านสาธารณสุขของ 

ประเทศไทยให้แก่ประเทศที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนา  อีกทั้งยังได้

ส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ ตามนโยบาย Geneva 

of Asia ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ (MICE) ภายในประเทศ 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) จัดสัมมนาให้ความรู้กับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ

กับสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของไทยเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเข้าไปปฏิบัติหน้าที่  

ในองค์กรระหว่างประเทศ  

๕) มีพลัง (Synergy) โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ทั ่วโลกได้ปฏิบัต ิหน้าที ่ เป ็นด่านหน้าในการแก้ไขปัญหาและดูแลประชาชนคนไทย 

ในต่างประเทศอย่างแข็งขัน อำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการเดินทาง

กลับประเทศ รวมทั้งดูแลคนไทยที่ยังพำนักอยู่ในต่างประเทศ แจกจ่ายถุงยังชีพไปให้ผู้เดือดร้อน เช่ น แรงงาน 

นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครและชุมชนไทยในต่างประเทศ และแพทย์จากกระทรวง

สาธารณสุขได้เข้าร่วมในแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์สำหรับคนไทยในต่างประเทศ 

  



๑๐ 
 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและ 

การดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) โดยคนไทยกลับประเทศแล้วประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมทั้งได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุง 

การให้บริการ อาทิ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) และระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) 

โดยในระยะต่อไปกระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศเพื่อให้

ภาครัฐสามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป       

  ๒.๑.๔ ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปตามข้อเสนอและแนวทางในข้อ ๒.๑.๓  

กระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง จึง มีความจำเป็น 

ต้องขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีและความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ

ร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจการเป็นเจ้าภาพการประชุม BIMSTEC ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และ

การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการเป็นประธาน

อาเซียนที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๒.๒ นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

  นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้สร้างผลงานได้อย่างดีมาโดยตลอด

และได้มอบนโยบายและข้อสั่งการแก่คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเพื่อเป็นแนวทาง  

ในการปฏิบัติราชการต่อไป ดังนี้  

๑)  การดำเนินการระบบระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) 

    ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ก.พ.ร. 

ดำเนินการให้ระบบ E-VISA สามารถให้บริการได้ครบกระบวนการ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้บริการชาวต่างชาติที ่เดินทาง 

เข้ามาในประเทศไทย 

๒)  การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

    ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อาทิ การใช้ประโยชน์ 

การเชื่อมต่อลำน้ำสายหลัก การจัดหาแหล่งน้ำ การจูงน้ำ การขุดหาน้ำใต้ดิน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด 

 



๑๑ 
 

๓)  การผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการผลิต  

    ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกัน

เพื่อผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการผลิต (กำลังการผลิตโรงละไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์) 

ให้เกิดข้ึนได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เริ่มต้นดำเนินการพัฒนาโครงการในพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรก่อนเพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้กับเกษตรกรในพื้นที ่

๔)  การพิจารณาการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

    ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณาการแก้ไข ปรับปรุง

กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานให้มีความคล่องตัว ลดปัญหา อุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

๕) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผ่อนคลายในระยะต่อไปจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

   ให้ทุกส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผ่อนคลายในระยะต่อไป อาทิ การท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ Medical และ Wellness Program และการกำหนด Travel Bubble กับประเทศที่สามารถควบคุม

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ 

๖)  การดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองกับสถานการณ์  

โรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต 

๗) กำหนดแนวทางการทำงาน นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ

พร้อมในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

   ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติเร่งดำเนินการกำหนดแนวทางการทำงาน นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทย

มีความพร้อมในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

 

 

 



๑๒ 
 

๘)  การดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

    ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งดำเนินการแผนงาน/โครงการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพใน

การจัดการสังคมที่มีสภาวะสังคมผู้สูงอายุ            

๙)  การปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ด้วยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน 

    ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ เช่น 

โครงสร้างราชการ การจัดองค์กร กำลังคนภาครัฐ การลดจำนวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยนำระบบ

ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน เพ่ือให้เกิดระบบราชการใหม่ท่ีเหมาะสมกับอนาคตของประเทศ  

๑๐)  การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

    ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งผลักดันระบบ e-Service ให้เห็นเป็นรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้บริการ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑๑)  การปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

    ให้มีการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับราชการ  

โดยให้พิจารณาแนวทาง วิธีการ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ ที่สามารถคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับภารกิจ และตรงตามความต้องการส่วนราชการ นอกจากนี้ ให้พิจารณาขยายผ ล 

การบริหารและพัฒนากำลังคนคุณภาพด้วยการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการอื ่นอีกหน้าที ่หนึ่ง 

(Secondment)  

๑๒)  การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (Work from Home) 

    ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ 

หน่วยงาน (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน และให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันกำหนด  

แนวทางการปฏิบัติราชการใหม่ เช่น การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติราชการ การเหลื่อมเวลาปฏิบัติราชการ 

การนับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติราชการ 

๑๓)  การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

    ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการผลักดันและขับเคลื่อน

แผนงาน/โครงการขนาดเล็ก ระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 



๑๓ 
 

๑๔)  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหรือดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓    

๑๕)  การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน 

    ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประสานสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และการเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานอย่างถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริง  

๑๖)  การสนับสนุนกำลังคนคุณภาพของรัฐในภารกิจด้านการปฏิรูปหน่วยงาน 

    ให ้ท ุกส ่วนราชการสน ับสน ุนให ้กำล ังคนค ุณภาพของร ัฐ เช ่น กล ุ ่มน ักบร ิหาร  

การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล กลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย กลุ่มข้าราชการ  

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เข้ามามีบทบาทในงานด้านการปฏิรูปของหน่วยงาน เช่น การร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มขับเคลื่อน  

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ของกระทรวง 

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ ปลัดกระทรวงการคลังได้ เสนอความเห็นเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับโครงการระบบตรวจลงตรา

อิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) ว่า เกิดปัญหาความแออัดบริเวณช่องทางอนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA on 

Arrival) ซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมาก ดังนั้นการเร่งดำเนินการโครงการนี้จะ ทำให้ 

เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสยิ่งขึ ้น รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบและคัดกรองบุคคลล่วงหน้า (APPS) ซึ่งกระทรวง 

การต่างประเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการคัดกรองบุคคลได ้ 

   เลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอข้อมูลเพิ ่มเติมว่า จะเร่งประสานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ให้ดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้หารือร่วมกันในการดำเนินการ

รวบรวมและจัดทำข้อมูลชาวต่างชาติ (Foreigner Platform) แล้ว โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะรับไปดำเนินการเร่งรัดต่อไป 

  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) ว่า  

ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้มีการเริ่มดำเนินการทดลองที่ประเทศจีนแล้ว ซึ่งได้ผลดีระดับหนึ่ง แต่เห็นว่า

ควรดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการยิ่งขึ้นต่อไป โดยปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศได้ชี้แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทดลองใช้

ระบบดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ โดยนอกจากการทดลองระบบดังกล่าวที่ประเทศจีน กระทรวง 



๑๔ 
 
การต่างประเทศยังได้ทดลองดำเนินการที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย และวางแผน 

จะดำเนินการทดลองระบบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไข

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อรองรับระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ในประเด็นการยื่นคำร้องในระบบ

ตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) นั้น กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ยื่นคำร้อง

ในระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-VISA) โดยไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสารด้วยตนเองเพื่ออำนวยความสะดวก

ยิ่งขึ้น  

 ๓.๒ ปลัดกระทรวงพลังงานได้ชี ้แจงว่า ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อความมั ่นคง 

ด้านทรัพยากรน้ำในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ขณะนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เสนอขาย

ไฟฟ้าจากพลังน้ำมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก (๙,๐๐๐ เมกะวัตต์) ซึ่งหาก สปป.ลาว จะขายไฟฟ้าให้ประเทศไทย

เกินกว่าที่ได้มีการทำข้อตกลงกันไว้ กระทรวงพลังงานจะวางแผนดำเนินการเจรจากับ  สปป.ลาว ใหม่ในเรื ่อง 

ของการช่วยผันน้ำเข้ามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่คนในพ้ืนที่ รวมทั้งกระทรวง

พลังงานได้วางแผนจะขยายสายส่งไฟฟ้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า

ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย และราชอาณาจักร

กัมพูชา นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำสาละวิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อสายส่งไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำออกมาและทำอุโมงค์ โดยจะพิจารณาประเด็นการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป  

 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวขอบคุณและขอความร่วมมือกระทรวง 

การต่างประเทศในการเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับประเด็นแหล่งน้ำและการสร้างเขื่อน อาทิ ลุ่มแม่น้ำโขง  

ลุ่มแม่น้ำสาละวิน ลุ่มแม่น้ำโก-ลก และลุ่มน้ำโตนเลสาบ  

 ๓.๓ เลขาธ ิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ให้ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับภาพรวมของระบบกฎหมาย 

ของประเทศไทยว่า กว่าร้อยละ ๙๐ เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม ขออนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นการสร้างต้นทุนและ

ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชน เป็นเหตุให้รัฐบาลดำเนินการตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ

จัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมาย 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรอบระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ๑) การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ๒) การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ซึ่งแนวโน้มจะมีประชากรเกิดใหม่ลดลง

และมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานกลาง

ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชน และ ๔) การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) 

ในเรื่องของดุลอำนาจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจและประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง

จากระบบสองขั้วอำนาจ (bipolar system) เป็นระบบหลายขั้วอำนาจ (multipolar system) ซึ่งจะต้องมีการคิด



๑๕ 
 
และดำเนินการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือรองรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สิ่งสำคัญและ

เป็นปัญหาของประเทศไทยในขณะนี้คือวิธีคิดแบบปัจเจกชนนิยม (Individualism) โดยจะดำเนินการอย่างไรเพ่ือ

สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คนรุ่นใหม่ เพ่ือลดความขัดแย้งและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ๓.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานเกี่ยวกับประเด็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในเรื่องการสร้าง

การรับรู้และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

   ๑) ส่วนราชการใดมีแผนการดำเนินงานที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องถิ่น หรือปฏิบัติ
ภารกิจหลักของส่วนราชการกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ นอกจากจะต้องแจ้งให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว ขอให้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการ
ติดตาม กำกับดูแลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจะร่วมดำเนินการดูแลในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขและ 
ลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 ๒) จากข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ใช้ระบบหอกระจายข่าว เพื ่อสร้างการรับรู ้และ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการจัดทำเนื้อหา (Content) ที่เข้าใจง่ายส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
โดยจะปรับปรุงข้อมูลในระบบเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถรับฟังได้ และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกระจายสู่พ้ืนที่ ซ่ึงเป็นช่องทางในการสื่อสารของรัฐบาลสู่ประชาชน โดย
ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมทั้งมีการวางแผนปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีความทันสมัย
เพ่ิมข้ึนต่อไป  
 ๓.๕ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ได้เชิญทุกส่วนราชการร่วม 

หารือและจัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ (Workshop) เพื ่อกำหนดโครงการที ่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และจัดทำคำของบประมาณ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการดำเนินโครงการที่มีการจ้างงานนิสิต/นักศึกษาเพื่อลงไปปฏิบัติหน้าที่

เก็บรวบรวมข้อมูล (Big Data) ตำบลละ ๒ คน โดยจะดำเนินการเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือต่อไปว่า

ต้องการข้อมูลอะไรบ้างในระดับหมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะดำเนินการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ 

โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะสามารถใช้ร่วมกันระหว่างส่วนราชการได้  

 ๓.๖ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแจ้งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าเหลือเวลาเบิกจ่ายงบประมาณอีก ๒ เดือน ซึ่งหากพ้นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จะไม่สามารถ 

ขอก่อหนี้ผูกพันได้ อีกทั้ง มีงบประมาณเหลือจากการบริหารงานของส่วนราชการทุกปี สำนักงบประมาณจึงขอให้

ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบว่าหากมีแผนงาน/โครงการใดที่จำเป็น

เร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการ ขอให้ใช้เงินงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการของส่วนราชการ

รวมทั้งหารือข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อจะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนจากการใช้เงินงบกลางที่มาจากการโอน

งบประมาณจากส่วนราชการ เนื่องจากงบประมาณที่มีการโอนมาเป็นงบกลางจำนวน ๘๘,๐๐๐ ล้านบาทนั้น 

จะต้องนำไปใช้เพ่ือการแก้ไข/การบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



๑๖ 
 
๒๐๑๙ (COVID-19) และการแก้ไข/การบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งและการป้องกันอุทกภัย 

ดังนั้นขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการขอใช้งบประมาณ  

  นอกจากนี้ สำนักงบประมาณยังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางที่จะขอเพิ่มวงเงิน

งบประมาณ โดยจะเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเสนองบประมาณในรายการที่เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แต่ไม่ได้รับงบประมาณ/ถูกปรับลดงบประมาณ ซึ่งขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบว่าเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้

จัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วถูกปรับลด/ไม่ได้รับงบประมาณแต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ 

ไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณได้เสนอคณะรัฐมนตรี  

 ๓.๗ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อมูล ดังนี้ 

 ๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๓๑,๐๐๐ โครงการ โดยกระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับทุกส่วนราชการในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยขอให้ส่วนราชการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้
จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ทุกส่วนราชการเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ด้วย  
 ๒) โครงการปลูกป่าและป้องกันภัยป่า โดยส่วนราชการที่ประสงค์จะดำเนินการปลูกป่าและ
ต้องการพันธุ์ไม้ในการปลูกในพื้นที่ของส่วนราชการ สามารถติดต่อขอได้ที่กรมป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการเพาะชำได้
ประมาณ ๑๐๐ ล้านกล้า  
 ๓.๘ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ดังนี้ 

 ๑) การติดตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ขอให้ส่วนราชการปรับระบบการทำงาน
ของผู้ตรวจราชการให้มีการช่วยติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมากขึ้น ซึ่งจาก
การดำเนินงานที ่ผ ่านมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ม ีการจัดประชุมร่วมกับผู ้ตรวจราชการ  
จากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งทุกท่านมีจุดมุ่ งหมายในการที่จะขับเคลื่อน ผลักดันและติดตามการดำเนินงานของ 
ส่วนราชการ หากสามารถติดตามผลการดำเนินงานลงไปถึงระดับกรม จะทำให้งานตรวจราชการและติดตามงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ๒) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนของศูนย์บริการประชาชน ได้มีการดำเนินการปรับระบบและ
ดำเนินการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ รวมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งเรื ่องร้องเรียนกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถแก้ไขปัญหา/ยุติเรื ่องได้  
แต่ยังคงมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหา  
 
 



๑๗ 
 
 ๓.๙ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี คณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

ที ่เกี ่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) เนื ่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีจึงทำให้การแก้ปัญหาจากสถานการณ์  

ที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยดี เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน  

 รองปลัดกระทรวงกลาโหมรายงานเกี ่ยวกับประเด็นสถานที ่ก ักก ันโรคแห่งร ัฐ (State 

Quarantine) ว่า กระทรวงกลาโหมได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียม

สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐเพื่อรองรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ ้น ๓๒ แห่ง รองรับได้จำนวน 

๙,๗๓๑ คน มีสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกอีกจำนวน ๒๑ แห่ง รองรับได้จำนวน ๒ ,๔๕๙ คน โดยตั้งแต่วันที่ 

๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้รองรับผู้กักกันโรคแล้วทั้งสิ้น ๓๘,๒๙๒ คน ครบกำหนดกักกันโรคและเดินทางกลับภูมิลำเนา

ไปแล้วจำนวน ๓๑,๑๑๓ คน อยู่ระหว่างการกักกันโรคจำนวน ๗,๑๗๙ คน  

 ๓.๑๐ เลขาธิการ ก.พ.ร. ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑) ในประเด็นนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้งของหน่วยงาน (Work from Home) 
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเรื่องการปรับวันทำการ ซึ่งเดิมวันทำการคือวันที่ทำงานและ
ให้บริการไปพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงจะต้องปรับแนวคิดใหม่ว่า วันทำการคือวันทำงานที่ข้าราชการสามารถ
เหลื่อมเวลาทำงานได้ตลอด และการให้บริการคืออีกเวลาหนึ่งกล่าวคือสามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เข้ามาช่วยในการให้บริการ ทั้งนี้ จะได้ศึกษาต่อไปว่าควรมีการปรับ  
หรือแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างไร และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒) ประเด็นการจ้างงาน เสนอให้ส่วนราชการจ้างงานแบบลูกจ้างไปก่อนสำหรับบัณฑิตจบใหม่ 
เนื่องจากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีการเลื่อนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทำให้บัณฑิต
จบใหม่ยังไม่ได้ผลการสอบเพื่อมาสมัครสอบราชการ สำหรับงบประมาณในการจ้างงานนั้น สำนักงาน ก.พ.ร.  
จะหารือร่วมกับสำนักงบประมาณในเรื่องดังกล่าวว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ดังนั้นการจ้างงาน 
ในช่วงนี้จะเป็นการจ้างงานระยะเวลา ๖ เดือน - ๑ ปี ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพที่ดีก็อาจจะนำเข้าสู่ระบบ
ราชการต่อไป  
 ๓.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ข้อมูลว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทดลอง

ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงาน ก.พ.ร. ในการดำเนินโครงการให้ข้าราชการ

ปฏิบัติงานในส่วนราชการอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง (Secondment) ในลักษณะของการช่วยปฏิบัติราชการ เนื่องจาก 

ทุกหน่วยงานจะมีทรัพยากรบุคคลที่เก่งและเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยหากสามารถดำเนินการได้แบบทั่วทั้งหมด 

(across the board) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งจากการทดลองโครงการดังกล่าว

ระหว่างหน่วยงานซึ่งได้ผลที่ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนิินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และ

สามารถทำงานคู่ขนานกันได้ 

  



๑๘ 
 
  ๓.๑๒ เลขาธิการ ก.พ. แจ้งว่าในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเท่าครั้งต่อไป นายกรัฐมนตรี จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม สำหรับกำหนดวันประชุม ฝ่ายเลขานุการ

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

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

นางสาวนพกร  ไพศาลมั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


