
รายงานการประชุม 

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

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

ผู้มาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๓. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๔. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๕. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

๖. นายเดชาภิวัฒน ์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๗. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๘. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๙. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๑๐. นายปกรณ ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๑. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๑๒. นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

๑๓. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๔. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๕. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๖. นายปรเมธ ี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

๑๗. นายเลิศวิโรจน ์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๘. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๙. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



๒ 
 

๒๐. นายวิจารย ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๑. นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๒๒. นางนันทวัลย ์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๒๓. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒๔. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒๕. นายจรินทร ์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 

๒๖. นายกฤษศญพงษ์ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๒๗. รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๙. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา 

๓๐. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

๓๑. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓๒. นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓๓. นายเจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๔. นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๓๕. พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

๓๖. พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๓๗. พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๓๘. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๓๙. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๔๐. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน            
เลขานุการ 

 

 



๓ 
 
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้ลาประชุม 

๑. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๓. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๔. พลเอก อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๕. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

๖. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

๗. นางวิสุน ี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

๘. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ า 

ด้านยุทธศาสตร์ 

๙. นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ า 

ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 

๑๐. นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๑. นางสาวดวงสุดา  ศรียงค ์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๒. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๓. พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๔. พันเอก ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๕. พันโท ภาณุเดช บุญประสิทธิ์ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๖. ร้อยเอก สหภัทร คงเทียน คณะท างานนายกรัฐมนตรี 
 

ส านักงาน ก.พ. 

๑. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒. นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักด ี ที่ปรึกษาระบบราชการ 

๓. นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 



๔ 
 

๔. นายชินพันธุ์ ฤกษ์จ านง ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน 

๕. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๖. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๗. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

๘. นางสาววรรณวรางค์ ทัพเสนีย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๙. นางสาวนพกร ไพศาลมั่นคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๐. นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. นางสาวพัฒน์ธีรา ศิลปกูลวิวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีสาระส าคัญ         
สรุปไดต้ามล าดับ ดังนี  

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 เลขาธิการ ก.พ. กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ และเป็นประธานการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในครั งนี  เพ่ือแสดงความขอบคุณคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่านโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีนี  และขอบคุณเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ช่วยอ านวยการให้การประชุมครั งนี เป็นไปด้วย            
ความเรียบร้อย โดยในครั งนี เป็นการประชุมครั งที่สี่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมประชุมจ านวน ๔๑ ท่าน 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าจ านวน ๔๐ ท่าน                
โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริขอลาประชุมเนื่องจาก  
ติดภารกิจส าคัญ 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี น าเสนอวีดิทัศน์แนะน าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงานภารกิจ 
และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี  

 ๒.๑  ภารกิจและผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการอ านวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อน      
การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี        
ทั งภารกิจภายในประเทศ การต่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน       
โดยรองรับงานด้านการเมือง การวิชาการ และงานเลขานุการ ดังนี  



๕ 
 
  ๑) ภารกิจด้ านกิจการภายในประเทศ  ส านัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีภารกิจ 
ด้านการประสานงานด้านรัฐพิธี งานพิธีการ งานตรวจราชการทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี งานด้านนิติบัญญัติ และงานติดตามการขับเคลื่อน
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการภารกิจ
ที่ส าคัญด้านกิจการภายในประเทศ ดังนี  

   (๑) งานรัฐพิธี และงานพิธีการ ในปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ มีภารกิจด้านรัฐพิธี และ    
งานพิธีการ ที่รัฐบาลโดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ความส าคัญกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
เช่น การสนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
การจัดพิธีมหามงคล ๕ ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั งการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น าประเทศ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจราชการประจ าวัน                 
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    

   (๒) การจัดก าหนดการเดินทางไปตรวจราชการในส่วนภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี         
รวมทั งสิ น ๒๗ ครั งในพื นที่ ๓๓ จังหวัด เพ่ือติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล        
เช่น การบริหารจัดการน  า การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และการเกษตร การพบปะข้าราชการผู้น าท้องถิ่น รวมทั งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื นที่ต่าง ๆ
   (๓) การติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อน        
และเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
(คตน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ในเรื่องส าคัญต่างๆ เช่น การติดตามการแก้ไขปัญหา การท าประมงผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาความยากจน      
การแก้ปัญหาหนี นอกระบบอย่างครบวงจร การควบคุมเจ้าหนี โดยเปลี่ยนเจ้าหนี นอกระบบผิดกฎหมาย             
ให้อยู่ในระบบ ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือควบคุมอัตราดอกเบี ย        
การช่วยเหลือลูกหนี โดยการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี  โครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด สร้างวินัยทางการเงินและส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ลูกหนี          
การติดตามการดูแล ด้านที่อยู่อาศัย เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   

   (๔) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนข้อมูลและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบกับความเดือดร้อนของประชาชน 

  ๒) ภารกิจประสานงานด้านนิติบัญญัติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปรัฐบาล มีการประชุมทั งหมดจ านวน ๒๒ ครั ง ผลักดัน
กฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจ านวน ๓๕ ฉบับ และสนับสนุนการด าเนินงาน            
ของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและภารกิจด้านการประสานกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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  ๓) ภารกิจด้านกิจการต่างประเทศ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่อ านวยการ และ
สนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ โดยแบ่งภารกิจ  
เป็น ๓ ด้าน คือ  

   (๑) การสนับสนุนการจัดการเยือนทวิภาคี และการประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี 
การต้อนรับผู้น าต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ และการประสานการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลส าคัญ 
จากต่างประเทศ โดยในภาพรวม ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ มีภารกิจด้านการต่างประเทศรวม จ านวน ๑๘๓ ครั ง 
ประกอบด้วย การเยือนทวิภาคีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี จ านวน ๕ ครั ง ได้แก่ การเยือนสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และราชอาณาจักรภูฏาน      
การเยือนต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๑๕ ครั ง       
สนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี  จ านวน ๙ ครั ง เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน                 
การประชุมอาเซียน-อินเดีย การประชุมอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษ รวมทั งการเข้าร่วมพระราชพิธี             
ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม   

   (๒) การประสานและเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ        
ทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) ครั งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรงุเทพมหานคร 

   (๓) การประสานการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลส าคัญจากต่างประเทศ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับผู้น าต่างประเทศที่มาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ 
ได้แก่ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  และประสานการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลส าคัญ         
จากนานาประเทศ จ านวน ๑๕๒ ครั ง  

 ๔) ภารกิจด้านการส่ง เสริมภาพลักษณ์  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีบทบาท                  
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของนายกรัฐมนตรีและการด าเนินงานของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์  
สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ เว็บไซต์รัฐบาลไทย สื่อสังคมออนไลน์ในนามไทยคู่ฟ้า สายตรงไทยนิยม วารสาร       
และเอกสารรายงานประจ าปี และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั งการให้บริการงานสุนทรพจน์     
และสารตามค าขอของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผลการตอบรับที่ดีสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจ       
แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 

  การด าเนินงานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมานั นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายตามแนวทางของการปฏิรูประบบราชการ โดยยึดหลักการบูรณาการ
การท างานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วยการท างานอย่างมุ่งมั่นของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่พร้อม
จะพัฒนาการท างานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการอ านวยการและประสานงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นส าคัญ  
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 ๒.๒. การเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน ๑๐ ท่าน ได้แก่  

๑. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๓. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๕. นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๖. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

๗. นายเจษฎา โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘. พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๙. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๐. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ในการนี  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการได้แสดงความขอบคุณ
นายกรัฐมนตรีในความไว้วางใจที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง            
หรือเทียบเท่า ซึ่งแต่ละท่านมีความภาคภูมิใจที่ ได้ท างานรับใช้ประเทศชาติ และได้มีโอกาสท างานร่วมกับ
นายกรัฐมนตรี  

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการ ได้กล่าวสรุปประสบการณ์และ
ความรู้สึกในการท างานร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การท างานแต่ละเรื่อง         
ที่ชัดเจนท าให้กระทรวงสามารถน านโยบายไปถ่ายทอดเป็นการปฏิบัติได้ง่าย สนับสนุนการท างานของหัวหน้า        
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและส่วนราชการ  

นอกจากนี  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ยังมีความรู้สึกประทับใจกับความทุ่ มเท 
ในการท างาน ความพร้อมที่จะรับฟังค าชี แจงและให้ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของนายกรัฐมนตรี 
รวมทั งการให้ความส าคัญกับงานของส่วนราชการทุกงาน ตลอดจนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น พร้อมทั งแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี ราชการไทยจะเกิดการปฏิรูปและ
พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ น 
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๒.๓ นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีไดม้อบนโยบายและข้อสั่งการเพ่ิมเติม ดังนี  

 ๑)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแผ่นดิน 

  ให้ส่วนราชการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการท างาน การบริหารราชการแผ่นดิน 
การให้บริการประชาชน รวมถึงผลงานของหน่วยงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงทุกพื นที่  
อาทิ วิทยุกระจายเสียง เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการท างานกับประชาชน 

 ๒) การก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน   

  ให้ทุกส่วนราชการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่         
ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของทางราชการ  

 ๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

            ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดย ให้แต่ละส่วนราชการ
รับผิดชอบในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท างานภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ อ านวย        
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 ๔) การสร้างม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ 

  ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการสร้างมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือให้เพียงพอ     
ต่อความต้องการใช้พลังงานทั งในปัจจุบันและอนาคต   

 ๕) การรับรองเอกสารทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางการรับรองเอกสารทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย 
ได้อย่างไร เพ่ือการน าไปใช้อ้างอิงในการติดต่อราชการของประชานชนและการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน
ราชการต่อไป 

 ๖)   การสานต่อนโยบายที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

  ให้กระทรวงสาธารณสุขสานต่อนโยบายที่ ได้ด า เนินการอยู่ ในปัจจุบัน  ได้แก่   
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และการดูแลช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในมิติต่าง  ๆ
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
  



๙ 
 
 ๗) การพิจารณาการควบคุมความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ 

           ให้ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
การควบคุมความสงบในพื นที่ โดยพิจารณาการใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทในแต่ละพื นที่ 
กรณีพื นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงก็ใช้กฎหมายปกติ หากเป็นพื นที่มีสถานการณ์ที่มีความขัด แย้งจึงจะ
พิจารณาแนวทางการใช้กฎหมายพิเศษ นอกจากนี  ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พื นที่ โดยจ าแนกให้ชัดเจนระหว่างพื นที่ที่มีความสงบและพื นที่เฝ้าระวัง  
 

  ๘) การด าเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดของเมือง 
 

   ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดของเมือง โดยพิจารณาจัดท า 
ผังเมืองที่เหมาะสม รวมถึงก าหนดแนวทางการสร้างเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้รองรับการขยาย   
ความเจริญออกไปนอกเมือง ทั งนี  ให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือสร้างความร่วมมือจากประชาชนในพื นที่ 
 

  ๙) การจัดท าผลการด าเนินงานในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

   ให้ทุกส่วนราชการจัดท าผลการด าเนินงานในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยให้ระบุข้อมูล
ต่าง ๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือแก้ไขปัญหา กลุ่มประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ นที่เป็นรูปธรรม 
โดยขอให้จัดส่งให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 

วาระท่ี ๓    เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กรุณามอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ. 
รับผิดชอบการจดัหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หรือ ปฏิรูป ยุทธศาสตร์ ปรองดอง ประกอบด้วย หลักสูตรส าหรับกลุ่ม ป.ย.ป. ๑ 
ซ่ึงเป็นกลุ่มของหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่ม ป.ย.ป. ๒ ได้แก่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า ซึ่ง ส านักงาน ก.พ. ได้เชื่อมโยงข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นผลงานของกลุ่ม 
ป.ย.ป. ๑ ไปยัง กลุ่ม ป.ย.ป. ๒ เพ่ือการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายดังกล่าว ทั งนี  
เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทวงหรือเทียบเท่าส าหรับความร่วมมือในการจัด
หลักสูตรดังกล่าวเป็นอย่างดีตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน ก.พ. 
จะมีการจัดหลักสูตร ป.ย.ป. ๑ ขึ น เพ่ือเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะ
ขึ นด ารงต าแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่าที่ก าลังจะพ้นวาระ ได้กรุณาท าหน้าที่เป็นโค้ชให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า      
ท่านใหม่ด้วย  
  



๑๐ 
 
 นอกจากนี  เลขาธิการ ก.พ. ยังได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้การสนับสนุนในการ     
จัดสัมมนานักบริหารภาครัฐเพ่ือบุรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ      
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส าหรับผู้น าที่เป็นบุคคลภาครัฐในท้องถิ่น (ป.ย.ป. ๓) ซึ่งได้เปิดโครงการเมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความสนใจจากนักบริหารจากหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วม
การสัมมนาเป็นจ านวนมาก ทั งนี   ส านักงาน ก.พ. อยู่ในระหว่างการร้อยเรียงเนื อหาสาระภายใต้ยุทธศาสตร์       
ทั ง ๖ ด้าน อาทิ การจัดการขยะต้นทาง ลดอุบัติเหตุ กรณีศึกษาอ่าวมาหยา การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผลงานของ
กลุ่ม ป.ย.ป. ๑ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานในพื นที่ได ้ 

 ๓.๒ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี  

  ๑) ส านักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแต่ละส่วนราชการในเบื องต้นไปแล้ว
ประมาณร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน ซึ่งส่วนที่เหลือส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ระหว่างการจัดท า 

  ๒) ขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. . . . .              
เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแล้ว การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะท าได้เฉพาะกรณีท่ีมีการก่อหนี ผูกพันแล้วเท่านั น 

  ๓) ส านักงบประมาณได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ส านักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทั งนี  กรณีโครงการที่มีวงเงิน
สูงกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการด าเนินการขอรับจัดสรร
งบประมาณ 

  ๔) การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางควรต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั งขอให้
พิจารณาความต้องการระดับพื นที่ ระดับภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย เพ่ือให้เกิดการสอดรับกันระหว่าง
งานของส่วนกลางกับงานตามความต้องการของพื นที ่ 

 ๓.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญให้ที่ประชุมเข้าร่วมงาน
สัมมนาประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะจัดขึ นในวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั ง ประธานยุทธศาสตร์ทั ง ๖ คณะ   
จะร่วมบรรยายเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาเป็นแผนปฏิบัติการของ
กระทรวง และการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปีต่อไป 

 ๓.๔  เลขาธิการ ก.พ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ส าหรับก าหนดวันประชุม ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งให้
ทราบในภายหลัง  

 



๑๑ 
 

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
ท างานมาตลอดปี และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการ          
ในปีงบประมาณนี ทุกท่านที่ได้ท างานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนมาโดยตลอด  

นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
-------------------------------------------------------- 
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