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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020663 
 
เรื่อง : การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักนายกรัฐมนตรี 

(ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
 
สารัตถะ : คปร. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) และส านักนายกรัฐมนตรี (นร.) รวมทั้งสิ้น 138 อัตรา ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2563 ดังนี้ 

1. กษ. (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) จ านวน 44 อัตรา 
2. นร. [ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)] จ านวน 94 อัตรา 
ส าหรับการจักสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าว ให้ด าเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่9 เมษายน 2563 

ได้พิจารณาค าขอรับการจัดสรรการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านัก
นายกรัฐมนตรี จ าแนกเป็นส่วนราชการ ดังนี้ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) กรมปศุสัตว์ 

ไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์ จ านวน 50 อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.   
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เห็นควรให้กรมปศุสัตว์เร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของส่วนราชการให้ภาคเอกชนอ่ืนหรือภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการแทนเพิ่มขึ้น 

(2) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
เห็นชอบการจัดสรรอัตราก าลังตั้งใหม่ให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวม 82 อัตรา เป็นกรณี

เร่งด่วน โดยจัดสรรเป็นอัตราข้าราชการ จ านวน 44 อัตรา และพนักงานราชการ จ านวน 38 อัตรา ไม่จัดสรรอัตราก าลัง
ตั้งใหม่ จ านวน 277 อัตรา และพนักงานราชการ จ านวน 437 อัตรา และสนับสนุนให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คปร./กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นค่ าใช้จ่ ายด้ านบุ คคลของส่วนราชการดั งกล่ าว  
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิบัติการฝนหลวงที่ได้ด าเนินการร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก หน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
เห็นชอบการจัดสรรอัตราก าลงัตั้งใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 1 - 4 รวมทั้งสิน้ 

106 อัตรา โดยจัดสรรเป็นอัตราข้าราชการ จ านวน 94 อัตรา และพนักงานราชการ จ านวน 12 อัตรา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 
1. เห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 44 อัตรา  

เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในช้ันบรรยากาศ เพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศและการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (Climate Change) และรองรับ 
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจ าภาคเพิ่มเติม (จ านวน 3 ศูนย์) และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปร
สภาพอากาศ รวมทั้งศูนย์ถ่ายทอดการบินดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชา ซึ่งอัตราที่ได้รับการจัดสรรตั้งใหม่
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น และยังไม่สอดรับกับภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ท่ีจะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ควรพิจารณาถึงการจัดสรรอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์ เพื่อรองรับการปฏิบัติการภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน 
ของรัฐบาล และกรมปศุสัตว์ยังมีโครงการหรือกิจกรรมส าคัญอื่น ๆ ซึ่งต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ หรือนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนที่จ าเป็นต้องตรวจวิเคราะห์เองในฐานะภาครัฐเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือตามเง่ือนไขข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการอื่น
ด าเนินการแทนได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความน่าเช่ือถือ ความเป็นกลาง การมีส่วนได้ส่วนเสีย และการยอมรับจาก
ประเทศคู่ค้า เห็นสมควรอนุมัติจัดสรรต าแหน่งใหม่ให้กรมปศุสัตว์ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
ด้านตรวจวิเคราะห์ ซึ่งควรต้องเป็นข้าราชการประจ า เพราะต้องสั่งสมประสบการณ์และความช านาญงาน จึงจ าเป็นต้อง
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากความถูกต้อง
แม่นย าของผลทดสอบเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ที่บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ  
ของประชาชน และประเทศคู่ค้าก็ให้ความส าคัญกับผลตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเห็นได้จากการเข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ของกรมปศุสัตว์ทุกครั้ง และยังเป็นการช่วยสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงานด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยด้วย 
เพราะถือเป็นสินค้าหลักด้านเกษตรที่มีอัตราการขยายตัวด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 
จ านวน 44 อัตรา และส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) จ านวน 94 อัตรา ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่  1/2563 เมื่ อวันที่  9 เมษายน 2563  
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ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเสนอ 
ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 
และส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร.  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ส านักงาน ก.พ. รับไปพิจารณาทบทวนการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมปศุสัตว์) และส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติโดยด่วนภายใน 30 วัน 
และให้น าเสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้รับความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020663 
 
เรื่อง : ข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลและแนวปฏิบัติในการรับ - ส่ง

หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกแบบเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
1.1 การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบราชการ (Government Certification Authority) ซึ่งมีอุปสรรค

ส าคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง เห็นควรด าเนินการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลงใน 2 ระยะ ได้แก่ 
(1) การด าเนินการในระยะเร่งด่วน ให้ สพร. ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(สพธอ.) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารที่ ออกให้ทางราชการผ่านระบบดิจิทัล  
โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาด าเนินการตามแนวทางที่เสนอในกรณีมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

(2) การด าเนินการในระยะต่อไป ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สพร. และ สพธอ. ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ โดยให้มีผู้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตเพียงคนเดียว 

1.2 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมประเด็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการและการออก
เอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานน าร่อง และแจ้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
มาตรา 34 วรรคหนึ่ง (2) รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จ าเป็นต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.3 ให้ สพร. เร่งรัดพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างวันได้โดยเร็ว โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หากหน่วยงานใดด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

2. ข้อเสนอแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน 
ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ 
e – Service หรือยกเลิกการใช้กระดาษได้ภายในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้ง 
เป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลให้มีการรับ – ส่งหนังสือ
ระหว่างส่วนราชการในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่รวมถึงกรณีหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯ ที่ยังคงให้ท าเป็นหนังสือราชการและจัดส่งตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  
การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐของ สพธอ. โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทาง

ราชการผ่านระบบดิจิทัลและแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็น 
นิติบุคคล ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2563 ท่ีได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) การพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบราชการ (Government 
Certification Authority) เพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลง 

2) การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการและการออกเอกสารหลักฐานในรูปแบบ
ดิจิทัลของหน่วยงานน าร่อง 

3) ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เร่งรัดพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล  
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยเร็ว  
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้างตัน ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบ หากหน่วยงานใดด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รายงาน
ให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

2. เห็นชอบข้อเสนอแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็น 
นิติบุคคล ที่ก าหนดให้ส่วนราชการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลให้มี
การรับ - ส่งระหว่างส่วนราชการเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงกรณีหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ยังคงท าเป็นหนังสือราชการ 
และจัดส่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ อยู่ต่อไป 

3. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินการในแต่ละเรื่องให้มีความชัดเจนและมีความ
เหมาะสมส าหรับแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล 

4. ให้น าเรื่องข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ



6 

 

ดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอในการปรับปรุงการออก

เอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลและแนวปฏิบัติในการรับ  - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) และส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านั กงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2561  
[เรื่อง มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก
ประชาชน)] เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 (เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล) และเมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2550 (เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ) ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี 
3.1 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี 

(ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทางส่วนราชการต่างๆ ติดต่อราชการระหว่างกัน 
ด้วยการรับ – ส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการน าเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักพิจารณาร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการออกใบอนุมัติ ใบอนุญาตผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มการอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ  
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
 


