รายงานการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.

พลเอก ประยุทธ์

จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

๒.

นายดิสทัต

โหตระกิตย์

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓.

นายเดชาภิวัฒน์

ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๔.

พลเอก ณัฐพล

นาคพาณิชย์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๕.

นายสมเกียรติ

ประจำวงษ์

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๖.

พลเอก ณัฐ

อินทรเจริญ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๗.

นายฉัตรชัย

พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๘.

นายสุทธิ

สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๙.

นายอำนาจ

วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

๑๐. นายดนุชา

สินธวานนท์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

๑๑. นางศิลปสวย

ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๒. หม่อมหลวงพัชรภากร

เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑.

นายธีรภัทร

ประยูรสิทธิ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.

นายธีระพงษ์

วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓.

นายธนากร

บัวรัษฏ์

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ประธาน

เลขานุการ

๒
๔.

นายปกรณ์

นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕.

นายดนุชา

พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖.

นางสาวอ้อนฟ้า

เวชชาชีวะ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๗.

นางสาวดวงใจ

อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๘.

นางรวีวรรณ

ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๙.

นายกฤษฎา
๑๐. นายโชติ

จีนะวิจารณะ
ตราชู

ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑. นางพัชรี

อาระยะกุล

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

๑๒. นายทองเปลว

กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓. นางสาวอัจฉรินทร์

พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๔. นายจตุพร

บุรุษพัฒน์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๕. นายกุลิศ

สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

๑๖. นายบุณยฤทธิ์

กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑๗. นายวิศิษฏ์

วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๘. นางยุพา

ทวีวัฒนะกิจบวร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๙. นายสิริฤกษ์

ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

๒๐. นายสุภัทร

จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๑. นายอัมพร

พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๒. นายสุเทพ

แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๓. นายเกียรติภูมิ

วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๔. นายกอบชัย

สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๕. พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์

ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓
๒๖. พันตำรวจโท วันนพ

สมจินตนากุล

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

๒๗. นางพงษ์สวาท

กายอรุณสุทธิ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑. นายธนา
เวสโกสิทธิ์
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๒.

นายพิศักดิ์

จิตวิริยะวศิน

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

๓.

พลตำรวจเอก ปิยะ

อุทาโย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผลประยูร

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผู้ลาประชุม
พลเรือตรี สมเกียรติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.

นายประทีป

กีรติเรขา

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

๒.

นายอนุชา

บูรพชัยศรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

๓.

นายธนกร

วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔.

นางสาวรัชดา

ธนาดิเรก

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕.

นางนิชา หิรัญบูรณะ

ธุวธรรม

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๖.

นางนันทวรรณ

ชื่นศิริ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๗.

นางสาวดวงสุดา

ศรียงค์

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๘.

พลตรี นิธิ

จึงเจริญ

คณะทำงานนายกรัฐมนตรี

๙.

พลตรี นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

คณะทำงานนายกรัฐมนตรี

๑๐. พลตรี ณัฐวุฒิ

ภาสุวณิชยพงศ์

คณะทำงานนายกรัฐมนตรี

๑๑. พลตรี วิระ

โรจนวาศ

คณะทำงานนายกรัฐมนตรี

๔
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑.

นางสาวนัทรียา

ทวีวงศ์

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ

๒.

นายสุรพงษ์

มาลี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน

๓.

นางสาวบรียวรรณ์

สารกิจปรีชา

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๔.

นางชนิดา

เกษมศุข

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑.

นายวิโรจน์

นรารักษ์

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สำนักงาน ก.พ. (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑.

นางชุติมา

หาญเผชิญ

รองเลขาธิการ ก.พ.

๒.

นายปิยวัฒน์

ศิวรักษ์

รองเลขาธิการ ก.พ.

๓.

นางสาวสุลักขณา

ธรรมานุสติ

รองเลขาธิการ ก.พ.

๔.

นายกิติพงษ์

มหารัตนวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ.
๑.

นางพิภาวิน

ลี้สัมพันธ์

หัวหน้าศูนย์บริหารงานประชุมกลาง

๒.

นายคเณศ

ศิรินภากุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๓.

นางสาวเปมิกา

รักศิริพงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๔.

นางสาววรรณวรางค์

ทัพเสนีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๕.

นางสาวสกาวรัตน์

แซ่ลิ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๖.

นางสาวนพกร

ไพศาลมั่นคง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๗.

นางสาวณธิดา

กสิวรเศรษฐ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๘.

นางสาวพัฒน์ธีรา

ศิลปกูลวิวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๙.

นางสาวจิราพร

คำหนัก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๕
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้
ตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขาธิ ก าร ก.พ. กล่ า วขอบคุ ณ นายกรั ฐ มนตรี ที่ ส ละเวลาให้ เกี ย รติ เป็ น เจ้ า ภาพและประธาน

การประชุม ในครั้ งนี้ เพื่ อแสดงความขอบคุณ คณะหั ว หน้ าส่ วนราชการระดั บ กระทรวงหรือเที ยบเท่ าทุ กท่ าน
โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ และกล่าวขอบคุณ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ช่วยอำนวยการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการประชุมคณะหัวหน้า
ส่วนราชการฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุ มครั้งที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นการจัดประชุมรูปแบบ
ผสมผสานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๔๒ ท่าน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรื อเที ยบเท่ า จำนวน ๓๗ ท่าน และรองหั ว หน้าส่ วนราชการที่รักษาการหั ว หน้าส่ วนราชการ
จำนวน ๑ ท่าน และรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน จำนวน ๓ ท่าน โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภัก ดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๑๑ ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๐ ท่าน และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ
วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) มีภารกิจในการอำนวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อน

การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
ข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามแผนแม่บทที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล โดยเน้นการประสานงาน การบูรณาการ
และภารกิจที่สำคัญเหนืออื่นใดคือการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย
ตลอดจนการเยี่ยมประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรายงาน
ภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ ดังนี้
๑) การสนั บ สนุ น ภารกิจ ของนายกรัฐ มนตรีในการดูแลแก้ไขปั ญ หาความเดือ ดร้อ นเร่งด่ว น
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-๑๙ โดยเป็นฝ่ายเลขานุการของ

๖
ศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์
ประจำวันของ ศบค. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการติดตามดูแลการบริหาร
จัดการสถานการณ์และเตรียมการรองรับสถานการณ์หลังโรคโควิด-๑๙ อาทิ การตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน หน่วยคัดกรอง
เชิงรุก โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล Home Isolation การวิจัยและพัฒ นาวัคซีน โควิด-๑๙ และการเตรียม
ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
๒) การบริหารจัดการการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการ
นโยบายและข้อสั่ งการ โดยประสานกับ ส่ วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภ าค
เสนอประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการด้านพิธีการ สถานที่ การรักษาความปลอดภัย อาทิ การจัดประชุม
คณะรัฐ มนตรี (ครม.) นอกสถานที่ การตรวจราชการ ณ จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี และจังหวัดภู เก็ ต การเยี่ ยมชม
การท่องเที่ยวชุมชนสงคราม การตรวจติดตามความก้าวหน้ ารถไฟโมโนเรลขบวนแรก การเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสมุทรปราการ ฯลฯ
๓) การอำนวยการประสานและติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ
อาทิ คณะกรรมการผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี คณะกรรมการติด ตามการดำเนิ น งานตามนโยบายรัฐ บาลและข้อ สั่ งการ
นายกรัฐมนตรี หรือ กตน. รวมทั้งนำระบบการประชุมทางไกลมาใช้เ พื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถตรวจติดตาม
สถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๔) การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของนายกรั ฐ มนตรี ในการสร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์วิกฤติ อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมหารือของ
นายกรัฐมนตรีในกรอบพหุภาคี ผ่านระบบการประชุมทางไกล หรือ Video Conference และการหารือแบบทวิภาคี
ทางโทรศัพท์กับผู้นำต่างประเทศ ยังผลให้เกิดการขยายความร่วมมือหลายด้าน ทั้งด้านสาธารณสุขและการรับมือ
กับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ
๕) การประสานงานด้านนิติบัญญัติและกิจการรัฐสภา โดยเป็นฝ่ายเลขานุการของ "วิปรัฐบาล"
ขับ เคลื่อนกฎหมายและหนั งสื อสั ญ ญาเข้าสู่ กระบวนการนิติบัญ ญั ติ ประสานงานเรื่องการอภิปรายทั่วไปและ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และการตอบกระทู้
๖) การสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและข่าวสารของรัฐบาล และภาพลักษณ์ขอนายกรัฐมนตรี อาทิ
การถ่ า ยทอดสด (Live) การสื่ อ สารผ่ า น Facebook Page ไทยคู่ ฟ้ า สถานี โ ทรทั ศ น์ Podcast Line Official
Account การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
๗) การปรับบทบาทการทำงานของ สลน. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล โดยปรับปรุงกระบวนงาน ดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๗
ติ ดตามสถานะร่ าง พ.ร.บ. กระทู้ ถาม และข้ อปรึ กษาของ สส./สว. รวมทั้ งสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชน
เยาวชน และภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนวาระนโยบายที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูง เพื่อนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๒ การเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราขการระดับกระทรวงหรือเที ยบเท่า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเกษียณอายุราชการ
จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่
๑. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๒. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๔. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

๕. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๖. นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๗. นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา

๘. นายดนุชา สินธวานนท์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๙. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๐. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.
ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการได้แสดงความขอบคุณ
ที่นายกรัฐมนตรี ไว้วางใจมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ หน้าที่ในฐานะหั วหน้ าส่ วนราชการระดับ กระทรวงหรือเที ยบเท่ า
ซึ่งแต่ละท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็ นข้าราชการ ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน และได้มีโอกาส
ทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการทำงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
หั ว หน้ าส่ ว นราชการระดั บ กระทรวงหรื อ เที ย บเท่ าที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการได้ ก ล่ าวสรุ ป ถึ ง
ประสบการณ์ และความประทั บ ใจในการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ ผ่ านมาว่ า นายกรัฐมนตรีเป็ นผู้ นำที่ มี
ความชั ดเจน มีภาวะผู้นำสูง การทำงานที่มีความรวดเร็วและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีการวางแผน
การทำงานอย่างเป็ นระบบตั้งแต่ต้นน้ ำไปยังปลายน้ำซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน อีกทั้งยัง มีความเมตตา

๘
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุนการทำงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและส่วนราชการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
๒.๓ นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
นายกรั ฐ มนตรี ก ล่ า วขอบคุ ณ คณะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวงหรื อ เที ย บเท่ า
ที่ ได้ ส ร้ า งผลงานได้ อ ย่ า งดี ม าโดยตลอด และได้ ม อบนโยบายและข้ อ สั่ ง การแก่ ค ณะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ดังนี้
๑) ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการประสาน
รวบรวมข้อมูล จากผู้ป ฏิบัติงานในพื้น ที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่ว มกัน ในทุกภาคส่ว น และเพื่อให้ท ราบถึง
ความต้องการและปัญ หาของประชาชนในพื้น ที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ก ารขับเคลื่อนงานของหน่ว ยงาน
สามารถแก้ไข บรรเทาปัญหาและสร้างความสุขให้กับประชาชน
๒) ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการปรั บ รู ป แบบการทำงานเพื่ อ รองรับ วิ ถี ชี วิต ใหม่ โดยมี ก ารนำระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ในการทำงาน มี ก ารเชื่อ มโยงข้ อมู ล ระหว่างหน่ ว ยงาน เพื่ อบู รณาการการทำงานให้ มี
ความเป็นเอกภาพ
๓) ให้ กระทรวงมหาดไทยพั ฒ นาการเรียนรู้ของข้าราชการที่ ปฏิบัติงานในพื้ นที่ ให้ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดข้อมูล สร้างการรับรู้ และความเข้าใจของประชาชน
ต่อการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ
๔) ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารทบทวนรู ป แบบการเรีย นการสอนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสม
กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก เน้นรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้หลักวิธีคิดแทนการสอนให้ท่องจำ
มี ร ะยะเวลาในการเรี ย นที่ เหมาะสม ไม่ ม ากจนเกิ น ไป และมี โอกาสในทำกิ จกรรมเพื่ อ เสริม สร้ างการเรีย นรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียนและสังคมแวดล้อม นอกจากนี้ ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ให้ไม่เป็นรูปแบบการบรรยายหรือการสอนแบบเดียวกันกับการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
๕) ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการมี ก ารสรุ ป ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทำงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ที่ เชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยรายงานความก้าวหน้าการทำงาน
ทุกรอบ ๓ เดือน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๙
วาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ
เลขาธิการ ก.พ. แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่าในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเท่าครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งกำหนดวันประชุม ให้ทราบในภายหลัง
นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
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ผู้จดรายงานการประชุม
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