
รายงานการประชุม 

คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 

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

ผู้มาประชุม  

๑.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒.  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓.  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

๔.  นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕.  นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  

๖.  นายเดชาภิวัฒน ์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

๗.  พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

๘.  นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๙.  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

๑๐.  นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๑๑.  นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๑๒.  นายสมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

๑๓.  พลเอก ณัฐ   อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๔.  นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๑๕.  นายโชต ิ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑๖.  นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

๑๗.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๘.  นายชัยวัฒน ์ ทองค าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๙.  นางสาวอัจฉรินทร์   พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



๒ 
 

๒๐.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๒๑.  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

๒๒.  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๓.  นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๔.  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๕.  นายกฤษศญพงษ์ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๖.  นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 

๒๗.  นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๘.  นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๙.  นายอ านาจ วิชยานุวัต ิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

๓๐.  นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓๑.  นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓๒.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๓.  นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 

๓๔.  พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

๓๕.  พันต ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

 

๓๖.  นางศิลปะสวย         ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๓๗.  นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน  
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

 



๓ 
 

๓๘.  พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๓๙.  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขานุการ 
 

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน  

๑.  นางปานทิพย์  ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง 

๒.  นายสมบูรณ ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

ผู้ลาประชุม  

๑.  พลเรือตรี สมเกียรติ   ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑.  นายประทีป   กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   

๒.  นายบรรสาน  บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   

๓.  นายอนุชา  บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   

๔.  นางสาวรัชดา   ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

๕.  นางสาวปราณี   ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร   

๖.  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร   

๗.  นางวิสุนี   บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร   

๘.  นางนันทวรณ  ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า  
ด้านยุทธศาสตร์  

๙.  นายธีรวุธ  กลั่นเลี ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า  
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 

๑๐.  นางสาวดวงสุดา   ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๑.  นางนงนุช   ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๒.  พลตรี นิธิ   จึงเจริญ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๓.  พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๔.  พลตรี ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงษ์ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 



๔ 
 

๑๕.  พลตรี วิระ โรจนวาศ คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๖.  พลตรี อภิชาติ ไชยะดา คณะท างานนายกรัฐมนตรี 

๑๗.  นายยงยุทธ สุทธิชื่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๑๘.  นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี นักพัฒนาระบบราชการ  
ช่วยราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.  นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 

ส านักงาน ก.พ. 

๑.  นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒.  นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๓.  นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๔.  นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. 

 ๕.  นายชินพันธุ์ ฤกษ์จ านง ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน 

 ๖.  นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 ๗.  นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 ๘.  นายเชาว์เลิศ อุ่นใจดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีสาระส าคัญ สรุปได้

ตามล าดับ ดังนี  

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เลขาธิการ ก.พ. กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพและประธาน 

การประชุมในครั งนี  เพ่ือแสดงความขอบคุณคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่าน

โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี  และกล่าวขอบคุณ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ช่วยอ านวยการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าหรับการประชุมคณะหัวหน้า

ส่วนราชการฯ ในครั งนี เป็นการประชุมครั งที่สี่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ร่วมประชุม จ านวน ๔๑ ท่าน 

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า จ านวน ๓๖ ท่าน รองหัวหน้าส่วน



๕ 
 
ราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๒ ท่าน รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ 

เข้าประชุมแทนจ านวน ๒ ท่าน และเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอลาประชุม

เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ  

วาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อพิจารณา 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี น าเสนอวีดิทัศน์แนะน าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรายงาน

ภารกิจ และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ 

ดังนี   

 ๒.๑ ภารกิจและผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

    ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) มีภารกิจในการอ านวยการและสนับสนุนการขับเคลื่อน

การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั ง

ข้าราชการการเมืองสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติและ 

การปฏิรูปประเทศ โดยมีพันธกิจด้านกิจการภายในประเทศ การต่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ 

สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และภารกิจที่ส าคัญเหนืออ่ืนใดคือการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย ดังนี  

๑) ภารกิจด้านกิจการภายในประเทศ   

(๑) ภารกิจด้านภายในประเทศของนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

มีภารกิจในการจัดท าวาระเสนอนายกรัฐมนตรี ทั งในส่วนที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือก าหนดวาระงาน

นายกรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ส าคัญของบ้านเมือง การด าเนินการรวบรวมและจัดท า

ข้อมูลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี การจดัท าค ากล่าวและสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี การแจ้งบัญชาข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการด าเนินการและการติดตามรายงานผล 

(๒) ภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และภารกิจการลงพื นที่ตรวจ

ราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการ

ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดพื นที่ จัดก าหนดการ ก าหนดองค์ประกอบของคณะ 

ตลอดจนส่งคณะล่วงหน้าเดินทางไปประสานงานเตรียมการในพื นที่ ทั งนี  เพ่ือให้การลงพื นที่ของนายกรัฐมนตรี

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี  ยังได้มีการด าเนินการติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนเป็นส าคัญบนหลักการ  “ไม่สิ้นเปลือง

งบประมาณ และไม่สร้างความเดือดร้อนที่กระทบการด าเนินวิถีชี วิตปกติของพี่น้องประชาชน ”  

ทั งนี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สลน. ได้จัดก าหนดการลงพื นที่ตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี



๖ 
 
จ านวน ๑๑ ครั ง และด าเนินการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จ านวน ๓ ครั ง ได้แก่ 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดระยอง 

(๓) ภารกิจการอ านวยการและการสนับสนุนการด าเนินงานจัดตั งศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 (ศบค.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รัฐบาลได้

ด าเนินการจัดตั งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ท าเนียบรัฐบาล ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

มีภารกิจในการอ านวยการและสนับสนุนการจัดตั งศูนย์ฯ ประสานส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

รวมทั งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ศบค. ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และภารกิจต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขาธิการ ศบค. โดยได้ด าเนินการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ และจัดท า

รายงานสถานการณ์ประจ าวันของ ศบค. กราบเรียนนายกรัฐมนตรีตั งแต่ก่อตั งจนถึงปัจจุบัน 

(๔) ภารกิจด้านการประสานงานด้านนิติบัญญัติและกิจการรัฐสภา ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการด าเนินการเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สลน. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกฎหมายและหนังสือสัญญาเข้าสู่

กระบวนการนิติบัญญัติ จ านวน ๓๒ เรื่อง และประสานงานเรื่องการอภิปรายทั่วไปหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นอกจากนี  ยังได้ด าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

ให้การรับรองหรือไม่รับรองร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน การประสานการตอบกระทู้สด กระทู้ทั่วไปในสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนกระทู้ตอบในราชกิจจานุเบกษาของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

(๕) ภารกิจด้านการติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่ง

การของนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการรวบรวมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพ่ือ

แจ้งแก่ส่วนราชการให้ด าเนินการ ติดตามปัญหาอุปสรรค และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน

การติดตามการด าเนินงาน สรุปรายงานผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และจัดท าเอกสารผลงานรัฐบาลประจ าปีเพ่ือ

ส่งรัฐสภาและเผยแพร่แก่สาธารณชน นอกจากนี  สลน. ยังมีภารกิจเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่าง ๆ 

อาทิ คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ประชาชน รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของส านักบริหารนโยบาย

นายกรัฐมนตรีหรือ PMDU และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจและสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
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๒) ภารกิจด้านกิจการต่างประเทศ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีภารกิจในการจัดท าวาระงานด้านต่างประเทศของ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี โดยประสานกับกระทรวง 

การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ด าเนินการประสานงาน

ด้านสารัตถะ จัดท าข้อมูลประกอบการหารือ รวบรวมข้อสั่งการด้านการต่างประเทศ และติดตามความคืบหน้า 

การด าเนินงาน รวมถึงภารกิจในพิธีการต่างประเทศในการต้อนรับบุคคลส าคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล อาทิ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการต้อนรับและมีภารกิจในการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ อาทิ จัดงาน

เลี ยงอาหาร จัดเตรียมของขวัญ ของที่ระลึก รวมถึงการต้อนรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยและ

ภาคเอกชนประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ท าให้นายกรัฐมนตรี ไม่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนการเยือนต่างประเทศได้ เหมือนสถานการณ์ปกติ  

ดังนั น ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีภารกิจในการสนับสนุนการจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  

(Video Conference)  หรือการหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น าต่างประเทศ  

เช่น ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายกรัฐมนตรีอินเดีย รวมทั งการเตรียมการทางด้านสารัตถะ พิธีการ 

ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้านสถานที่และการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  

๓) ภารกิจด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ข่าวสาร  

จากนโยบายและผลการด าเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็น

ส าคัญ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของนายกรัฐมนตรี และผลการ

ด าเนินงานของรัฐบาล เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน 

ผ่านรายการวิทยุไทยคู่ฟ้า เว็บไซต์รัฐบาลไทย สื่อสังคมออนไลน์ในนามไทยคู่ฟ้า การแถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี การประสานและดูแลสื่อมวลชนประจ าท าเนียบรัฐบาล ตลอดจนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

ในรูปแบบต่าง ๆ การรณรงค์ขับเคลื่อนแคมเปญส าคัญของรัฐบาล อาทิ รวมไทยสร้างชาติ และเราเที่ยวด้วยกัน  

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตระหนักถึงการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการบริหารราชการ

แผ่นดินวิถีใหม ่(New Normal) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และพร้อมทีจ่ะเป็นกลไกหนึ่งในการประสานการผนึก

ก าลังทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดหมายอันยั่งยืนเพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติและ

ประโยชน์สุขของประชาชน  
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 ๒.๒ การเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราขการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเกษียณอายุ

ราชการจ านวน ๑๔ ท่าน ได้แก่  

๑. นายอนุกูล เจิมมงคล  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

๒. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๓. นายทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๔. นายประสงค์ พูนธเนศ  ปลัดกระทรวงการคลัง 

๕. นางบุษยา มาทแล็ง   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

๖. นายปรเมธี วิมลศิริ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๗. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๘. นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๙. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๐. นายสรนิต ศิรธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๑. นายประเสริฐ บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๒. นายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๓. นายสุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๔. พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

   ในการนี  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่เกษียณอายุราชการได้แสดงความ

ขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีไว้วางใจมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง  

หรือเทียบเท่า ซึ่งแต่ละท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ ได้ท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน  

และได้มีโอกาสท างานร่วมกับนายกรัฐมนตรี รวมทั งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่าน 

ที่ให้ความร่วมมือในการท างานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

   หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ เกษียณอายุราชการได้กล่าวสรุปถึง

ประสบการณ์และความประทับใจในการท างานร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าที่มี  

ความชัดเจน มีภาวะผู้น าสูง ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและสนับสนุน  

การท างานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและส่วนราชการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี 



๙ 
 
  นอกจากนี  หัวหน้าส่วนราชการฯ ยังมีความรู้สึกประทับใจกับความทุ่มเทในการท างาน 

เพ่ือประเทศชาติและประชาชนของนายกรัฐมนตรี ความพร้อมที่จะรับฟังค าชี แจงและให้ความเข้าใจในประเด็น  

ที่มีความละเอียดอ่อน รวมทั งการให้ความส าคัญกับงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้น าในการแก้ไข

ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถ

ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมทั งได้รับการชื่นชมจากนานาอารยประเทศด้วย  

 ๒.๓ นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

  นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  

ที่ได้สร้างผลงานได้อย่างดีมาโดยตลอดและได้มอบนโยบายและข้อสั่งการแก่คณะหัวหน้าส่วนราชการ 

ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ดังนี   

๑)  ให้กระทรวงวัฒนธรรม น าเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะ Soft Power เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก  

ความสามัคคีของประชาชนภายในประเทศ  

๒) ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการให้สอดคล้อง 

เหมาะสมกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามสถานการณ์ ทั งนี  ให้ค านึงถึงบริบทของการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล 

(Digital Disruption) และความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของประชาชน ซึ่งประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ผู้ที่ใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีได้อย่างช านาญ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ในเบื องต้น และผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

หรือไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 

๓) ให้ทุกส่วนราชการท างานแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยเฉพาะ การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมซึ่งถือเป็น  

วาระเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 เลขาธิการ ก.พ. แจ้งว่าในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั งแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าทุกท่านที่ได้ร่วมกัน

ท างานมาตลอดปี และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ เกษียณอายุราชการ 

ในปีงบประมาณนี ทุกท่านที่ได้ท างานเพ่ือประเทศชาติ และประชาชนมาโดยตลอด  

 นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

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

นางสาวนพกร  ไพศาลมั่นคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ์  ฤกษ์จ านง ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


