
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

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

ผูมาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

๓. นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๔. นางพัชราภรณ อินทรียงค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

๕. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๖. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ  

๗. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  

๘. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  

๙. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๐. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 

๑๑. นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๑๒. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

๑๓. นายสมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ  

๑๔. นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง  

๑๕. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

๑๖. นายปรเมธ ี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย 

 

๑๗. นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  



๒ 

 

๑๘. นายชัยวัฒน ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  

๑๙. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

๒๐. นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

๒๑. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย  

๒๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๓. นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๔. นายสุทธ ิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๕. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๖. นายการุณ สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๗. นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๘. นายสุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๒๙. นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓๐. นายสุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓๑. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๒. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

๓๓. พลตำรวจเอก จกัรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  

๓๔. พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๓๕. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 

 

๓๖. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย ปลัดกรุงเทพมหานคร  



๓ 

 

๓๗. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขานุการ 

 

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม  

๑. พลอากาศเอก ปรเมศร เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

๓. นายสมบูรณ หนอแกว รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

๔. นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

๕. นายธรรมรงค คงวัดใหม รองเลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด 

ชายแดนภาคใต 

 

ผูเขารวมประชุม 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน โฆษกประจำสำนักนายกรฐัมนตรี 

๒. นางสาวไตรศุล ี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

๓. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

๔. นางสาวปราณี ศรีประเสรฐิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 

๕. นางวิสุน ี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 

๖. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจำ 

ดานยุทธศาสตร 

๗. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีดานยุทธศาสตร 

๘. นางสาวดวงสุดา  ศรียงค  ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๙. นางนงนุช ธนเศรษฐ ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๐. นางสาวเกวลี ภศนักข ผูเชี่ยวชาญดานประสานงานการเมือง 
 

สำนักงาน ก.พ. 

๑. หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๒. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๓. นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๔. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 



๔ 

 

๕. นายชินพันธุ ฤกษจำนง ผูอำนวยการกลุมแผนงาน 

๖. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๗. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๘. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๙. นางสาวปาณพร สมบัติเปยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๐. นางสาวนพกร ไพศาลม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๑. นางสาวณธิดา กสิวรเศรษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๑๒. นางสาวพัฒนธีรา ศิลปกูลวิวัฒน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีสาระสำคัญ สรุปได

ตามลำดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีใหเกียรติเปนเจาภาพ และเปนประธานการประชุม 

ในครั้งนี้ เพ่ือแสดงความขอบคุณคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาทุกทานโดยเฉพาะ 

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีจะเกษียณอายุราชการในปนี้ และกลาวขอบคุณเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีท่ีชวยอำนวยการใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย การประชุมในครั้งนี้จัดเปนครั้งท่ีสามของ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผูมาประชุมจำนวน ๔๒ ทาน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 

เครืองาม) หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา จำนวน ๓๕ ทาน และรองหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน จำนวน ๕ ทาน  

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำเสนอวีดิทัศนแนะนำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรายงาน

ภารกิจ และผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได

ดังนี้ 

 ๒.๑  ภารกิจและผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการอำนวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมท้ัง

ขาราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ท้ังภารกิจดานกิจการภายในประเทศ การตางประเทศ การสงเสริม



๕ 

 

ภาพลักษณและสรางความรับรูขาวสารแกประชาชน โดยปฏิบัติหนาท่ีรองรับงานดานการเมือง งานวิชาการและ

งานเลขานุการ ดังนี้ 

  ๑) ภารกิจดานกิจการภายในประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจดาน 

การประสานงานดานรัฐพิธี งานพิธีการ งานตรวจราชการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคของ นายกรัฐมนตรี  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งานดานนิติบัญญัติ และงานติดตามการขับเคลื่อน

ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดดำเนินการภารกิจ

ท่ีสำคัญดานกิจการภายในประเทศ ดังนี้ 

   ๑.๑) ภารกิจดานรัฐพิธี และงานพิธีการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี มีภารกิจดานรัฐพิธี และงานพิธีการซ่ึงเปนงานท่ีรัฐบาลใหความสำคัญ อาทิ การจัดพิธีมหามงคล  

๕ ศาสนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ 

รวมท้ังการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของนายกรัฐมนตรีในฐานะผูนำประเทศ  

   ๑.๒) ภารกิจดานการตรวจราชการ ประกอบดวย การเดินทางไปตรวจราชการในสวนภูมิภาค

ของนายกรัฐมนตรี รวมท้ังการชวยอำนวยการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี การลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหา

และความเดือดรอนของประชาชน การสนับสนุนขอเสนอและโครงการตามความตองการของพ้ืนท่ี การพบปะ

ขาราชการ ผูนำทองถ่ินและประชาชน รวมท้ังการติดตามสถานการณภัยพิบัติตาง ๆ รวมท้ังสิ้น ๓๑ ครั้ง ในพ้ืนท่ี 

๓๒ จังหวัด  

   ๑.๓) ภารกิจดานการประสานงานดานนิติบัญญัติและกิจการรัฐสภา สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีฝายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

สภาผูแทนราษฎรหรือวิปรัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรี 

เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ จำนวน ๗๔ ฉบับ และทำหนาท่ีประสานงานในกิจการท่ีเก่ียวของกับรัฐสภา 

ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

การตอบกระทูถามสด และกระทูถามท่ัวไปของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

   ๑.๔) ภารกิจดานการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี โดยบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน ซ่ึงไดติดตามประเด็นท่ีสำคัญ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ การแกไขปญหาภัยแลง ฝายมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวทางแมแจมโมเดล ปญหาหมอกควันและไฟปา ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาฝุนละอองขนาดไมเกิน 

๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) การยกระดับอาหารริมบาทวิถี การบริหารจัดการขยะทะเล การยกระดับผลิตภัณฑ

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือจำหนายบนเครื่องบิน นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ยังไดสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบูรณาการขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะและ 



๖ 

 

การติดตาม เฝาระวังสถานการณตาง ๆ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจและสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี อาทิ ระบบรายงานวิเคราะหสถานการณฉุกเฉิน 

  ๒) ภารกิจดานกิจการตางประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจดานกิจการ

ตางประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ และสงเสริมความรวมมือกับนานาประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญใน ๓ ดาน ไดแก ๑) การเยือนทวิภาคี 

๒) การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน จำนวน ๑๕ ครั้ง อาทิ การเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

การเขารวมพิธีฉลองความสำเร็จในการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา และ ๓) การประชุมสุดยอดอาเซียน  

ครั้งท่ี ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร  

นอกจากภารกิจสำคัญท้ัง ๓ ดาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังมีภารกิจในการตอนรับ

ผูนำตางประเทศท่ีมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก นายกรัฐมนตรี

มาเลเซียและภริยา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต รวมท้ัง ภารกิจประสานการเขาเยี่ยมคารวะของ

บุคคลสำคัญจากตางประเทศ ๑๐๘ ราย ท้ังภาครัฐ องคการระหวางประเทศและภาคเอกชน เชน รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคานิวซีแลนด ผูอำนวยการบริหารองคการทุนเพ่ือเด็ก 

แหงสหประชาชาติ ผูบริหารสูงสุดแหงเขตบริหารพิเศษฮองกง และสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา 

 ๓) ภารกิจดานการสงเสริมภาพลักษณและการสรางการรับรูขาวสาร สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีมีบทบาทในการประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของนายกรัฐมนตรี และการดำเนินงานของรัฐบาล 

เพ่ือสงเสริมภาพลักษณ  สรางความเชื่อม่ัน และสรางการรับรูข าวสารแกประชาชนผานชองทางต าง ๆ  

เชน รายการวิทยุไทยคูฟา เว็บไซตรัฐบาลไทย สื่อสังคมออนไลนในนามไทยคูฟา วารสารไทยคูฟา รวมท้ัง 

การดำเนินงานดานสนุทรพจนใหแกนายกรัฐมนตร ี

การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา ๑ ปท่ีผานมานั้น เปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย ตามแนวทางของการปฏิรูประบบราชการ  

ยึดหลักการบูรณาการการทำงานรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ

เปนสำคัญ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณของนายกรัฐมนตรี และสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชน  

 ๒.๒. การเกษียณอายุราชการของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาเกษียณ 

อายุราชการ จำนวน ๑๐ ทาน ไดแก  

๑. นางพัชราภรณ  อินทรียงค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 



๗ 

 

๒. นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาต ิ

๓. พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ

๔. นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. นายวิจารย  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. นายการุณ  สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๗. นายสุเทพ  ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๘. นายบุญรักษ  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๙. นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๐. นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 ในการนี้ หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีเกษียณอายุราชการไดแสดง 

ความขอบคุณท่ีนายกรัฐมนตรีไววางใจมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทา ซ่ึงแตละทานมีความภาคภูมิใจในการเปนขาราชการไดทำงานรับใชประเทศชาติและประชาชน และไดมี

โอกาสทำงานรวมกับนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมท้ังหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาทุกคนท่ีใหความรวมมือในการทำงานมาโดยตลอด 

 หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท าท่ี เกษียณอายุราชการไดกลาวสรุป

ประสบการณและความรูสึกในการทำงานรวมกับนายกรัฐมนตรีท่ีผานมาวา นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบาย 

การทำงานแตละเรื่องท่ีชัดเจนทำใหกระทรวงสามารถนำนโยบายไปถายทอดเปนการปฏิบัติไดงาย เปนผูท่ีพิจารณา

ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ อยางรอบคอบ ใหความเมตตาและสนับสนุนการทำงานของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเทาและสวนราชการตลอดเวลาท่ีผานมา และสรางบรรยากาศการทำงานแบบบูรณาการระหวางกระทรวงได

เปนอยางดี 

 นอกจากนี้ หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงฯ ยังมีความรูสึกประทับใจกับความทุมเท 

ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนของนายกรัฐมนตรี ความพรอมท่ีจะรับฟงคำชี้แจงและใหความเขาใจใน

ประเด็นท่ีมีความละเอียดออนและเรื่องความม่ันคงของชาติ รวมท้ังการใหความสำคัญกับงานของสวนราชการทุกงาน 

และการสนับสนุนการแกไขและพัฒนากฎหมายของกระทรวงตาง ๆ ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบันของประเทศ ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาประเทศไทยใหเปนประเทศไทย 4.0 ตอไปในอนาคตตามยุทธศาสตรชาติ

ท่ีไดวางเอาไวอีกดวย 

 



๘ 

 

๒.๓ นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีไดมอบนโยบายและขอสั่งการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑)  การส่ือสารกับประชาชนดวยเครือขายสังคมออนไลน 

  ใหทุกสวนราชการเพ่ิมรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนดวยเครือขายสังคมออนไลน 

(Social Network) เพ่ือใหการเขาถึงขอมูล การรับรู และการสรางเขาใจเก่ียวกับแนวทางการทำงานของราชการ 

ผลลัพธ และประโยชนท่ีประชาชนไดรับ เปนไปดวยความถูกตอง สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 ๒) การขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ   

  ใหทุกสวนราชการรวมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการ

แผนดินในปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ

จัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓) การเตรียมความพรอมการดำเนินการเรื่องตาง ๆ  

  ใหทุกสวนราชการใหความสำคัญกับการเตรียมการ ติดตาม และเตรียมความพรอมการ

ดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  ๓.๑ พระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

      ๓.๒ การติดตามคดีความท่ีรัฐบาลเปนคูกรณีกับเอกชน 

      ๓.๓ การชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

      ๓.๔ การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน (ASEAN Summit) ซ่ึงจะมีผูนำจากประเทศตาง ๆ 

เขารวมการประชุมท้ังหมด ๑๘ ประเทศ 

วาระท่ี ๓    เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ รองนายกรัฐมนตรี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงความเปนมาและความสำคัญของการประชุมคณะ

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาวา การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทาไดเริ่มจัดข้ึนในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคใหเปนเวทีท่ีหัวหนา 

สวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาไดมาประชุมรวมกับนายกรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการ 

งานตาง ๆ ได และเปนเวทีพิจารณาเรื่องตาง ๆ กอนท่ีเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี หรือเรียกวา ครม. นอย โดยมี

เลขาคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมกันทำหนาท่ีเปนฝายเลขานุการจัดการ



๙ 

 

ประชุมดังกลาว ตอมาก็มีการเวนการประชุมไปบาง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมกันมาจนถึงปจจุบัน

ซ่ึงนายกรัฐมนตรีก็ใหความสำคัญ และใชประโยชนในการสั่งการและติดตามงานของกระทรวงตาง ๆ  

 ๓.๒  เลขาธิการ ก.พ. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา กำหนดการประชุมครั้งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  ฝายเลขานุการจะแจงใหทราบภายหลัง  

รองนายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาทุกทานท่ีได

รวมกันทำงานมาตลอดป และขอขอบคุณหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีเกษียณอายุราชการ

ในปงบประมาณนี้ทุกทานท่ีไดทำงานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนมาโดยตลอด  

รองนายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

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

นางสาวนพกร ไพศาลม่ันคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

นายคเณศ  ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ  ฤกษจำนง ผูอำนวยการกลุมแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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