
รายงานการประชุม 

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม  

๑.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒.  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓.  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

๔.  นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕.  นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  

๖.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

๗.  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

๘.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๙.  นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๑๐.  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

๑๑.  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๒.  นายชยธรรม ์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๓.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๑๔.  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๑๕.  นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 

๑๖.  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๗.  นายอำนาจ วิชยานุวัต ิ เลขาธิการสภาการศึกษา  

๑๘.  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



๒ 
 

๑๙.  นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๒๐.  นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๒๑.  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขานุการ 
 

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

๑.  นายเดชาภิวัฒน ์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  

๒.  นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๓.  นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๔.  นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๕.  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

๖.  พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗.  นายโชต ิ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๘.  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๙.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑๐.  นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  

๑๑.  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

๑๒.  นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๑๓.  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๑๔.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๑๕.  นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 

๑๖.  พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

 

๑๗.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

๑๘.  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  



๓ 
 

๑๙.  นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

๒๐.  นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

 

๒๑.  พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน  

๑.  พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงมหาดไทย 

๑.  นายธนาคม   จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 

๒.  นายนิสิต   จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

๓.  นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

๔.  นายประยูร   รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๕.  นายบุญธรรม   เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.  นายพรพจน์   เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๗.  นางสาววริษฐา   สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  

๘.  นายเอกพงษ์   ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม  

๙.  นางสาวชุษณฎา   ขาวมะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 

๑๐.  นายเอกลักษณ์   อุปริรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

๑๑.  นางสาวประภาพร   คำสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

๑๒.  นายศิริศักดิ์   วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๓.  นางสาววิสุดา   วิเชียรศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



๔ 
 
กระทรวงมหาดไทย (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

๑.  นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒.  นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓.  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๔.  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕.  นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

๖.  นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๗.  นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

๘.  นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (วิชาการ) 
รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

๙.  นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด 
รักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาด 

๑๐.  นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย 

๑๑.  นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

๑๒.  นายไตรภพ วงศไ์ตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

๑๓.  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง 

๑๔.  นายวีรัส ประเศรษโฐ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง 

๑๕.  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

๑๖.  นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๗.  นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๘.  นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๙.  นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  

ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒๐.  นางวิภา ธูสรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  

ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒๑.  นายชัชวาล เบญจสิริวงศ ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  

ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 



๕ 
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๑.  นายอนุชา   บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๒.  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๓.  พลตรี นิธิ   จึงเจริญ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๔.  พลตรี นิมิตต์   สุวรรณรัฐ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๕.  พลตรี ณัฐวุฒิ   ภาสุวณิชยพงศ์ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๖.  พลตรี วีระ โรจนวาศ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๗.  นายเสฏฐวุฒ ิ วงศ์เลอวุฒิ คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๘.  นางสาวณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์ คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๙.  นางสาวฉัตรปรียา ปาลานุสรณ ์ คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

๑.  นายวันฉัตร สุวรรณกิตต ิ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

สำนักงาน ก.พ. 

๑.  นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒.  นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๓.  นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๔.  นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ทีป่รึกษาระบบราชการ 

๕.  นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. 

 ๖.  นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน 

 ๗.  นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 ๘.  นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 ๙.  นางสาววัชรวีร ์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๑๐.  นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑.  นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๒.  นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 



๖ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้

ตามลำดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาและให้เก ียรต ิเป็นประธาน 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า สำหรับการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ  

ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นการจัดประชุมรูปแบบผสมผสานผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๔๓ ท่าน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเท่า จำนวน ๓๙ ท่าน และรองหัวหน้าส่วนราชการที่รักษาการหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๓ ท่าน และ

รองหัวหน้าส่วนราชการที ่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน จำนวน ๑ ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที ่ เข ้าร ่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล จำนวน  ๒๐ ท่าน  

รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน ๑ ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่าท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๑ ท่าน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที ่ได้รับการแต่งตั ้งและโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งใหม่  

จำนวน ๑๖ ท่าน ดังนี้ 

๑.  นายธนากร บัวรัษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

๒.  พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๓.  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ 

๔.  นายกฤษฎา   จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๕.  นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๖.  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ 

๗.  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๘.  นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๙.  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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                  ๑๐. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 

                  ๑๑. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                  ๑๒. นายอำนาจ วิชยานุวัต ิ เลขาธิการสภาการศึกษา 

                 ๑๓. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 ๑๔. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                 ๑๕. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                 ๑๖. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

๑.๒ นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้ง ๑๖ ท่าน และขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเท่าทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดี 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำเสนอภารกิจและการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่าน 

วีดิทัศน์ สรุปได้ดังนี้ 

 ๒.๑ การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 

    ๒.๑.๑ โครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย 

    กระทรวงมหาดไทยม ีหน ่วยงานในส ังก ัด  ประกอบด้วย สำน ักงานร ัฐมนตรี   

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน ๖ กรม ได้แก่ กรมการปกครอง กรมที่ดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการ

และผังเมือง รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย  

โดยมีอำนาจหน้าที่และภารกิจ ดังนี้ 

๑) กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้แก่ 

๑.๑) กรมการปกครอง มีอำนาจหน้าที ่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ 

ความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน  

โดยมีการขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  
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๑.๒) กรมที่ดิน มีอำนาจหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล และจัดการ

ที่ดินของรัฐ โดยการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ การให้บริการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 

๒.๑) กรมการพัฒนาชุมชน มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชน 

เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

๒.๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

๓) กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ได้แก่ 

๓.๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท 

การวางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย โดยการกำหนดนโยบาย  

ด้านความปลอดภัย การสร้างระบบป้องกันและเตือนภัย การฟื ้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล  

เพ่ือสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

๓.๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านการผังเมือง

ระดับต่างๆ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการพัฒนาเมือง และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน  

    นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จำนวน ๖ หน่วยงาน  

โดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) การไฟฟ้านครหลวง มีภารกิจในการให้บร ิการไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื ้นที่  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที ่มั ่นคง  

เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับ และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งดำเนินการเปลี่ยนระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  
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๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 

ทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการขยายเขตไฟฟ้า 

ให้บ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู ้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ และครัวเรือนห่างไกล เพื่อกระจายความเจริญไปสู่  

ส่วนภูมิภาคและชนบท พร้อมทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน  

๓) การประปานครหลวง มีภารกิจในการผลิตและให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย  

รวมทั้งสนับสนุนการรับมือภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๔) การประปาส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการผลิตและให้บริการน้ำประปาในพื้นที่  

ทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งขยายบริการ 

เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำดิบและแหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่อย่างเพียงพอ

ในช่วงฤดูแล้ง   

๕) องค ์การตลาด ม ีภารก ิจในการพัฒนาและบร ิหารเคร ือข ่ายตลาดภาครัฐ  

รวมทั้งส่งเสริมตลาดร่วมเอกชนเพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชน  

เพ่ือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสินค้าปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์  

๖) องค์การจัดการน้ำเสีย มีภารกิจในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียรวมภัยในเขตพื้นที่

จัดการน้ำเสียตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั ้งในและนอกเขตพื้นที ่จัดการน้ำเสีย 

ตลอดจนปรับปรุง ฟ้ืนฟู และพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      ๒.๑.๒ การขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

   กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชน 

มีรากฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างม่ันคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน ได้แก่  

โครงการจิตอาสาพระราชทาน และ การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี  

๒) ประเด ็นย ุทธศาสตร์การพัฒนาภูม ิภาค เม ือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ ได้ แก่  

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) และการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  



๑๐ 
 

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ได้แก่ การจัดที ่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  และการพัฒนาสตรี 

และองค์กรสตรี  

๔) ประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต ได้แก่   

การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

๕) ประเด ็นย ุทธศาสตร ์การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ได ้แก่   

การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  

      ๒.๑.๓ การดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการสนับสนุน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย 

(ศบค.มท.) เพ่ือดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) มาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 

๑.๑) มาตรการการเดินทางเข้า-ออกทางบกเพ่ือสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย  

๑.๒) มาตรการรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัด  

(Local Quarantine)  

๑.๓) มาตรการเปิดสถานที่กิจกรรมให้บริการ โดยการปิดสถานที่หรืองดจัดกิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยง  

๑.๔) มาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านไฟฟ้า น้ำประปา การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา เป็นต้น  

๒) มาตรการการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับประชาชน ได้แก่ 

๒.๑) การจัดส่งและกระจายหน้ากากอนามัยไปทั่วประเทศ จำนวน ๙๖,๖๙๕,๑๓๙ ชิ้น  

๒.๒) การผลิตหน้ากากทางเลือก/หน้ากากผ้า โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จำนวน ๕๐ ล้านชิ้น  

๒.๓) การผลิตหน้ากากผ้าของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๔๓,๑๑๙ ชิ้น  

 



๑๑ 
 
    ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการภายใต้พระราช

กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  

๘,๕๗๐.๓๘๒ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและกระตุ ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเพื่อให้เกิด  

การกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เป็นการจ้างงานเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครานา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ 

“โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการนำ “ศาสตร ์พระราชา” มาประยุกต ์ใช ้ เ พ่ือแก้ไขว ิกฤต COVID-19  

สร้างความเข้มเเข็งให้แก่คนไทยทุกคน  

๓) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

    นอกจากนี ้ กระทรวงมหาดไทยได้มีบทบาทสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไข

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งการให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณาการ 

สั่งการ และกวดขันให้แต่ละหน่วยงานดำเนินมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างผิ ดกฎหมาย  

พื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน พื้นที่หมู่บ้านชุมชน รวมทั้ง กระทรวงหมาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่วนหน้า (ศบค.มท.ส่วนหน้า) เพื่อบูรณาการ 

การปฏิบัติ สนับสนุนและติดตามแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่จ ังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” เพ่ือเป็นสถานที่รองรับการรักษาผู้ติดเชิ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ในพ้ืนทีด่้วย 

 ๒.๒ นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

  นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและ 

ได้มอบนโยบายและข้อสั ่งการแก่คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเพื ่อเป็นแนวทาง  

ในการปฏิบัติราชการต่อไป ดังนี้ 

 

 



๑๒ 
 

๑) ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน กระตุ้น และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สังคม รวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชน ภายใต้บริบทการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลง และ

เริ ่มมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว ทั ้งนี ้ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาปรับเปลี ่ยนรูปแบบการปฏิบัต ิงาน  

และการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ด้วย 

๒) ให้ทุกส่วนราชการจัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนเกี่ยวกับผลงานและอำนาจหน้าที่  

ของหน่วยงาน ทั้งนี้ วิดีทัศน์ควรมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ทันยุคสมัยและให้มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

๓) ให้ทุกส่วนราชการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชน โดยอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ ความชำนาญ และ

ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔) ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตามที่ได้รับการ

ประสานจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยความรวดเร็ว 

๕) ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับ

การร้องขอ ทั ้งนี ้ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเคร่งครัด 

๖) ให้ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม  

จิตอาสาในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

๗) ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นองค์รวมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน อาทิ ภัยแล้ง ปัญหาน้ำทะเลหนุน 

๘) ให ้กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรม กระทรวงพาณิชย์   

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมถึงการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร อาทิ 

   ๘.๑) การสร้างห้องเย็นเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าทางเกษตรได้นานขึ้น 

   ๘.๒) การควบคุมความสมดุลระหว่างความสามารถในการเพาะปลูกพืชผล สินค้า 

ทางการเกษตร และความต้องการผลผลิตทางการเกษตร 

 



๑๓ 
 
   ๘.๓) การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการควบคุมปริมาณการใช้น้ำสำหรับ 

การเพาะปลูกพืชพันธุ์แต่ละชนิดให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ำลง 

   ๘.๔) การสนับสนุนความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

ไดอ้ย่างเหมาะสมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๙) ให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่แบบองค์รวม หรือ Bioeconomy, Circular Economy and Green 

Economy (BCG) ซึ่งเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำนโยบายดังกล่าวไปพิจารณา

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไปด้วย 

๑๐) ให้สำนักงาน ก.พ. จัดทำข้อเสนอรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย รวมถึงแนวทาง 

การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการที ่เหมาะสม เพื ่อดึงดูด จูงใจ และรักษาไว้ซึ ่งกำลั งคนที่มีความรู้

ความสามารถให้อยู่ในระบบราชการ 

๑๑) ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา  

สอบคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่าง  

จากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั ้ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

ทั้งนี ้ เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการมีงานทำของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์ 

การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โคว ิด -๑๙) ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี   

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๒) ให้ทุกส่วนราชการกวดขัน และเข้มงวดในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

ของหน่วยงานทุกระดับให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตประพฤติมิชอบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ดังนี้ 

    ๑) การติดตามนโยบายและข้อสั่งการของนากยรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอรับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรมในการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่ง

การของนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

    ๒) ขอความร่วมมือส่วนราชการพิจารณา และเร่งรัดการจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานปลัด 

สำนักนายกรัฐมนตรี ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



๑๔ 
 
    ๓) การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ดังนั้น ขอให้

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย 

    ๔) เนื ่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได ้ร ับมอบหมายให้เร ่งดำเน ินการกรณี 

เงินขาดบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

จึงขอให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการสอบสวน และติดตามผล เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

    ๕) การจัดกิจกรรมจิตอาสา ขอให้ส่วนราชการสนับสนุนในเร ื ่องของกิจกรรมจิตอาสา 

ในทุกวาระที่สำคัญ โดยในการจัดกิจกรรมจิตอาสาขอให้ส่วนราชการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือจะได้ดูแลรักษา และพัฒนาพ้ืนทีชุ่มชนต่อไป 

 ๓.๒ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการ 

จดแจ้งออนไลน์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการจดแจ้งย้ายเข้า-ออก อยู่ในระหว่างการดำเนินการหารือร่วมกับกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เพื ่อให้สามารถดำเนินการออนไลน์ได้  โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ งานบริการ ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๗ งานบริการ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน ๑๖ งานบริการ สำนักงานประกันสังคม จำนวน ๔ งานบริก าร กรมจัดหางาน 

จำนวน ๓ งานบริการ และกรมขนส่งทางบก จำนวน ๒ งานบริการ  

 ๓.๓ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนา และการบริหารจัดการน้ำ 

โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ซึ ่งได้แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ำจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และประสานกับหลายหน่วยงานเพื่อพิจารณางบประมาณ

ประจำปีและงบกลาง ดังนั้น ภารกิจที่เกี่ยวกับด้านน้ำทุกภารกิจขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อพิจารณาก่อนนำเรื่องเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหน่งชาติ (กนช.) 

เพ่ือพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  

   นายกร ัฐมนตรีได ้ให ้ข ้อเสนอแนะเพิ ่มเต ิม เก ี ่ยวกับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน้ ำ  

โดยให้เร่งดำเนินการสร้างประตูกั้นน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำทะเลปะปนกับแหล่งน้ำจืด ทั้งนี้  ให้ดำเนินการสำรวจ

ศึกษา วิเคราะห์ จัดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินโครงการสร้างประตูกั ้นน้ำว่าพื้นที่ใดควรเร่งดำเนินการ  

ก่อน-หลัง รวมทัง้สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการในการดำเนินการดังกล่าวในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

 

 

 



๑๕ 
 
 ๓.๔ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ 

ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด

เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ปัจจุบันมีส่วนราชการยื่นเรื่องดังกล่าวแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๙,๐๐๐ ราย โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น กระทรวทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจะขออนุญาตนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอขยายเวลาเพิ่มอีก ๑๒๐ วัน 

เพ่ือให้ส่วนราชการได้ดำเนินการตามข้ันตอนให้ถูกต้องต่อไป 

       นายกรัฐมนตรีสั ่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพิจารณาเรื ่องดังกล่าวให้เหมาะสม  

ในการขอเข้าใช้พ้ืนที่จะต้องดำเนินการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้สร้างความเข้าใจ

และชี้แจงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  

 ๓.๕  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องนโยบายเร่งรัดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งสำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเคยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ 

ให้เร่งดำเนินการดังกล่าวเพ่ือบรรเทาปัญหาจากการว่างงานต่อไป 

  ในการนี ้ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในเรื ่องการบรรจุข้าราชการ  

โดยขอให้มีการดำเนินการจัดสอบแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การจัดสอบแบบทั่วไปตามปกติที่มีการจัดสอบ 

และ ๒) การจำกัดคุณวุฒิในการสอบ เพ่ือที่จะได้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้ง พิจารณาจ้างงานบัณฑิตจบใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และศึกษา 

เพ่ือหามาตรการในการรักษา และป้องกันกำลังคนคุณภาพออกจากระบบราชการด้วย  

 ๓.๖ เลขาธิการ ก.พ. แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเท่าครั้งต่อไป กระทรวงกลาโหมยินดีรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม สำหรับกำหนดวันประชุม  

ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

-------------------------------------------------------- 
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จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 


