คำนำ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนอำนวยกำรประสำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ได้จัดทำรำยงำนประจำปี ๒๕๕9
ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนในรอบปี
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕8 ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕9 โดยสำระสำคัญ
ของรำยงำนประจำปี ๒๕๕9 แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้ อมู ลภำพรวมของสำนัก เลขำธิ กำรนำยกรั ฐ มนตรี ประกอบด้ ว ย ทำเนี ยบผู้ บ ริ ห ำร
ฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง ทำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำ แผนภูมิโครงสร้ำง กำรบริหำรงำน วิสัยทัศน์
พัน ธกิจ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ประวั ติค วำมเป็ นมำและอำนำจหน้ ำที่ ข องส ำนั ก เลขำธิก ำรนำยกรั ฐ มนต รี
แผนภูมิแสดงอัตรำกำลัง และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ส่ วนที่ ๒ ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ ส ำคั ญ ของส ำนั กเลขำธิ กำรนำยกรั ฐ มนตรี ประจ ำปี ๒๕๕9
ประกอบด้วย ภำรกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ ภำรกิจด้ำนรัฐพิธี
และพิธีกำร ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ
และภำรกิ จ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำองค์ ก ำร รวมทั้ ง กำรด ำเนิ น งำนตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ส่วนที่ ๓ รำยงำนกำรเงินของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9 งบแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
กำรปฏิบัติง ำนของสำนัก เลขำธิก ำรนำยกรัฐ มนตรี ในปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 เป็น ไปด้ว ย
ควำมเรีย บร้อ ยและมีป ระสิท ธิภ ำพ ด้ว ยควำมมุ่ง มั่น ตั้ง ใจของบุค ลำกรสำนัก เลขำธิก ำรนำยกรัฐ มนตรี
และควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จึงขอขอบคุณ
ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนมำ ณ ที่นี้
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ธันวำคม ๒๕๕9

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

๑1

ข้อมูลภำพรวมของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑. ทำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง

พลเอก วิลำศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นำงสำวเรณู ตังคจิวำงกูร
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

นำยอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
2๒ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

๒. ทำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจำ

พลโท พงศกร รอดชมภู
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา

นำยปสันน์ เทพรักษ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา

นำงฐะปำณีย์ อำจำรวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

นำงสำวปรำณี ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

นำงนิชำ หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

นำงวิสุนี บุนนำค
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

๓3

นำงภัทรภร ฐิติยำภรณ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
พ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

นำยอิสระ ศิริวรภำ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจา
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

นำยนริสชัย ป้อมเสือ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านสังคม

นำยสุรพล สันตยำนนท์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านสังคม

นำยสุจินต์ เพชรเนียน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านสังคม

นำยยงยุทธ สุทธิชื่น
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจาด้านสังคม

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
4๔ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

นำงนันทิกำญจน์ สวัสดิ์ภักดี
ผู้อานวยการสานักโฆษก

นำงสำวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นำงเอมปรีดิ์ วัชรำงกูร
ผู้อานวยการกองงานนายกรัฐมนตรี

นำงสำวดวงสุดำ ศรียงค์
ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ

นำงนงนุช ธนเศรษฐ
ผู้อานวยการกองประสานงานการเมือง

นำยธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
ผู้อานวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ
และรักษาความปลอดภัย

รับ

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

นำงสำวดวงสุดำ ศรียงค์
ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ
รับตาแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

นำงสำวบรียวรรณ์ สำรกิจปรีชำ
ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ

นำงสำวนัทรียำ ทวีวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างประเทศ

นำยประกิจ ธนำเลิศสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำงสำวนิภำพร ประเสริฐศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร

นำงชนิดำ เกษมศุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกองพิธีการ

๕5

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
6๖ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

หน่วยงำนขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

นำงสำวขวัญรัก สุขสมหทัย
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นำงสำวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

๗7

ควำมเป็นมำของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายช่วยอานวยการของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศู นย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อช่วยงาน
นายกรัฐมนตรี เช่น โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นต้น
เมื่ อย้อนอดีต ไปประมาณ 83 ปี ส านักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรียั ง ไม่ไ ด้ มีชื่ อและอานาจหน้ า ที่ อย่ า งเป็ น อยู่
ในปัจ จุบ ัน เป็น แต่เ พีย งหน่ว ยงานเล็ก ๆ ที ่ม ีร ากฐานมาจากส านัก งานเลขานุก ารนายกรัฐ มนตรี ซึ ่ง จัด ตั ้ง ขึ ้น
ตามพระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยเป็น หน่ว ยงานระดับ กรมในสานั กนายกรัฐ มนตรี
ซึ่งทาหน้าที่ด้านเลขานุการให้แก่นายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการในสังกัดเพียง ๒ แผนก คือ แผนกการเมือง และแผนกตรวจสอบ
เรื่องราวและความเห็น
ต่อ มาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ พระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มี
การยกฐานะสานัก งานเลขานุการนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นสานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเป็น
ส่วนราชการสาคัญและมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้เ ปลี ่ย นชื ่อ “ส านัก นายกรัฐ มนตรี ” เป็น “ส านัก คณะรัฐ มนตรี ” มีก ารแยกงานใน
สานักคณะรัฐ มนตรีออกเป็น ๒ ทบวง คือ (๑) ทบวงคณะรัฐ มนตรีฝ่า ยการเมือง (๒) ทบวงคณะรัฐ มนตรีฝ่า ยบริหาร
และมีสานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีสังกัดอยู่

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
8๘ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เปลี่ ย นชื่ อ
“สานั กคณะรัฐ มนตรี ” กลั บ เป็ น “สานั กนายกรัฐ มนตรี ” ตามเดิ ม พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น
ในสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการการเมืองและงานเลขานุการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ คือ
สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี และสานักบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยที่
- สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี (สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปรับเป็นสานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี)
มีเลขาธิการทาเนียบนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ส านั กบริห ารของนายกรั ฐ มนตรี มี เลขาธิ การบริห ารของนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ข้า ราชการการเมื อ ง
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ย บราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ ยุบเลิกสานักบริหารของนายกรัฐมนตรี
ไปรวมกับสานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี
ต่อมา ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปลี่ย นชื่อจาก “สานักทาเนียบ
นายกรัฐมนตรี” เป็น “สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่มี
หน่วยราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ จึงสมควรจัดตั้งสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขึ้นในสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทาหน้าที่
เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี
สานั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีไ ด้มีการปรับ ปรุง อานาจหน้าที่ และโครงสร้างส่วนราชการเรื่อยมา จนกระทั่ ง
ในครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕9 กาหนดให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมี ภารกิจเกี่ย วกับ การปฏิบั ติราชการด้ านการเมื อง ด้ านวิช าการ
ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

๙9

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และอำนำจหน้ำที่
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอานวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

พันธกิจ

1. อานวยการ บูรณาการ ประสาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่ นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
ยุทธศำสตร์ที่ ๒
ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ที่ ๔

ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสาหรับกระบวนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕9

๑. เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
๒. อานวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๓. กากับ ติ ดตามและรายงานผลการด าเนิ นงานตามนโยบาย และยุ ทธศาสตร์ของรั ฐบาล และข้อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับฟังความเห็นและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. เป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิ นของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสาน
ข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
๕. ด าเนิ นงานเกี่ ยวกั บงานพิ ธี การในนามรั ฐบาล นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ประจ า
สานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการต้อนรับประมุข ผู้นา และบุคคลสาคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย
๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
๗. ดาเนินงานด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
และข้าราชการการเมืองสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
๘. รวบรวมข้ อมู ล วิ เคราะห์ และเสนอความเห็น เพื่ อการสั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานัก นายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาวาระงาน ช่วยอานวยการ และจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการประชุม
หารือ และคากล่าวสุนทรพจน์
๙. อ านวยการและประสานราชการต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่ น ายกรั ฐ มนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดนายกรัฐมนตรี
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ ม นตรี
หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
10
๑๐ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

แผนภูมิโครงสร้ำงของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕9
สสำำนั
เลขำธิกการนายกรั
ำรนำยกรัฐฐมนตรี
มนตรี
�นักเลขาธิ

กลุ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภำยใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริ
นำระบบบริหาร
ำร

ศูนย์ปฏิบัติการต่
ำรต่ออต้ต้าำนการทุ
นกำรทุจจริริตต

สำนักงำนเลขำธิกำร

กองประสำน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์

กองกำรต่ำงประเทศ

กองพิธีกำร

กองงำนนำยกรัฐมนตรี

กองสถำนที่ ยำนพำหนะ
และรักษำควำมปลอดภัย

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

กองประสำนงำนกำรเมือง

สำนักโฆษก

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

11
๑๑

อัตรำกำลังของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
142 คน
25.82
276 คน
50.18

132 คน
24

ข้ำรำชกำร

พน ัก งำนรำชกำร

ลูก จ้ำงประจำ

หน่วยงำนในสังกัด
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

ผู้บริหำร
สำนักงำนเลขำธิกำร
กองกำรต่ำงประเทศ
กองงำนนำยกรัฐมนตรี
กองประสำนงำนกำรเมือง
กองประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กองพิธีกำร
กองสถำนที่ ยำนพำหนะ และรักษำควำมปลอดภัย
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักโฆษก
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
รวม
หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9

ข้ำรำชกำร
13
68
17
33
25
11
15
37
16
35
2
3
1
276

จำนวนอัตรำกำลังทั้งหมด
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
9
22
1
2
3
24
2
9
1
4
6
8
115
26
1
15
4
20
2
142
132

รวม
13
99
20
60
36
16
29
178
32
59
2
5
1
550

านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๒สำส�นัำนัสํรายงานประจํ
าปีฐมนตรี
๒๕๕9
กเลขาธิ
การนายกรั
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี

12
๑๒ รายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จานวน
7,102.5545
านบาท
จําแนกงบประมาณตามงบรายจ่
7,102.5545 ล้าล้นบาท
จาแนกงบประมาณตามงบรายจ่
ายได้ ดังนี้ ายได้ ดังนี้

งบประมำณรำยจ่ายำยประจํ
ประจาำปี
บประมำณพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕9
๒๕๕9
งบประมาณรายจ่
ปีงงบประมาณ
1,612.3353
1 612.3353
ล้ล้าำนบาท
นบำท

330.0342
330.0342ล้าล้นบาท
ำนบำท

206.4484
206.4484
นบาท
ล้ล้ำานบำท
17.4000
17.4000
ล้านบาท
ล้ำนบำท
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

4 4,936.3366
936.3366
านบาท
ล้ำล้นบำท

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
14
๑๔ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ภำรกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล

1. โครงกำรตลำดคลองผดุงกรุงเกษม
คณะกรรมการดาเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ดาเนินการจัดตลาดนัดชุมชน บริเวณข้างทาเนียบรัฐบ าลริมคลองผดุง
กรุงเกษม ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ มาอย่างต่อเนื่อง ตามดาริของนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ
ไทยในด้านต่างๆ เปิดพื้นที่การค้าขายสาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
โดยตรง ส่งเสริมการท่องเที่ ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
และบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้นาไปส่งเสริมและดาเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้า และสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ มีการจัดงาน รวม ๑๔ งาน สรุปรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้
๑. งำน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕8 โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์
บริการของผู้ประกอบการ SMEs ไทย จากทุกภูมิภาค เป็นช่องทางการจัดจาหน่าย การเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสอาชีพธุรกิจรายย่อยให้แก่ประชาชน นักศึกษา และเพื่อให้ประชาชนได้พบปะผู้ประกอบการ
SMEs โดยตรง และหาซื้อสินค้า บริการคุณภาพดี ในราคาประหยัด โดยจัดงานภายใต้แนวคิด ครบเครื่องเรื่อง SMEs
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (๔ สร้าง ๔ เสริฟ)

สรุปกำรจัดงำน มียอดจาหน่ายรวม ๑๕,๘๘๕,๔๔๑ บาท ยอดผู้เข้าชมงานสะสม ๖๖,๙๖๘ คน มีผู้รับบริการ
ปรึกษาทาธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจ ๑๑๐ ราย มูลค่าบริการ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับบริการปรึกษาการร่วมลงทุน ๒๗ ราย
ผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ๑๙๘ ราย วงเงิน ๔๕๖.๔๔ ล้านบาท สสว. บริการขึ้นทะเบียน SMEs และปรึกษาแนะนา ๒๗๙ ราย
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะนาการทาบัญชีครัวเรือน ๓๙๗ ราย
๒. งำน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs” ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕8 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานภายใต้ สโลแกน “นวัตกรรมไทยสร้ำงชื่อ เทคโนโลยีไทยสร้ำงชำติ วิทยำศำสตร์
ไทยสร้ำงสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจาหน่าย
สินค้าและบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วย
เครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะเครื่องจักร
เครื่องมือทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัย นักพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถ
เข้าถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้ซื้อขายสินค้าทางวิทยาศาสตร์
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สรุปผลการจัดงาน มียอดจาหน่าย ๔,๘๔๖,๗๗๘ บาท และยอดสั่งซื้อ ๑๖๑,๓๒๘,๗๐๐ บาท รวมยอด
จาหน่ายและสั่งซื้อ ๑๖๖,๑๗๕,๔๗๘ บาท มีผู้เข้าชมงานทั้งหมด ๕๔,๖๙๒ คน
๓. งำน “ OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดิน จำกท้องถิ่นสู่สำกล” ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานภายใต้แนวคิด
 ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพและศักยภาพ สามารถจาหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศได้
 OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดจากภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรม
 OTOP มีทั่วทุกภูมิภาค
 OTOP มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น (เยาวชน OTOP)
มี การจั ดแสดงและจ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ OTOP ที่ มี ศักยภาพส่ งออก OTOP ๕ ประเภท ทั่ วภูมิ ภาคและ
การจาหน่ายอาหาร OTOP ชวนชิม ๔ ภูมิภาค โดยในแต่ละสัปดาห์ กาหนดชนิดของผลิตภัณฑ์และอาหารตามภูมิภาคที่มา
จาหน่าย
นอกจากนี้ ยังมีการจาหน่ายสินค้าของศูนย์ OTOP Complex พุแค จังหวัดสระบุรี การประเมินเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ราคาประหยั ด เพื่ อเป็ น สวั ส ดิ ก ารประชาชน
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย “ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงมหำดไทย” เช่น การทาบัตรประชาชน
คลินิกหมออาคาร แนะนาการใช้ไฟฟ้า รับเรื่องการขอใช้น้าประปา การจาหน่ายผัก ผลไม้ราคาถูก ขององค์การตลาด การเจรจา
ธุรกิจ การตลาด การเงิน และการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) กระทรวงพาณิชย์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การจัดช่วงเวลานาทีทอง การชิงโชค การเล่นเกมแจกรางวัล เป็นต้น

สรุ ป ผลการจั ด งาน ยอดจาหน่ า ยสิ น ค้ า รวม 74,810,136 บาท แยกเป็ น ยอดจาหน่ า ยในงาน
65,713,036 บาท และยอดสั่งซื้อสินค้า 9,097,100 บาท มีผู้เข้าชมงาน จานวนทั้งสิ้น 257,149 คน
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๔. งำน “ของที่ระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกระทรวงพาณิชย์
เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ของขวั ญ ปี ใ หม่
ในความส่ง เสริม ของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ของขวัญ ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการไทยให้มีโอกาสทางการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในชุมชนให้เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป
รูปแบบงาน เป็นงานจาหน่ายสินค้าของขวัญแบบย้อนยุค และสร้างความสุข ความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมงาน

ประเภทสินค้าที่มาจาหน่าย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของขวัญ เครื่องเขียน ของเล่น เสื้อผ้า
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และสินค้า OTOP (อาหาร สมุนไพร เครื่องสาอาง เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ ของใช้
ภายในบ้าน) บริการให้คาปรึกษาด้านการเงิน การประกอบธุรกิจ การทาตลาด การค้าระหว่างประเทศทั้งออนไลน์ และ
ออฟไลน์ เพื่อความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๙ และบริการรับห่อของขวัญ กิจกรรมพิเศษ นิทรรศการ
เฉลิ ม พระเกีย รติ พ่ อ หลวงของแผ่ น ดิ น กิ จ กรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
การบันทึกภาพประทับใจกับคนที่ใช่ในบริเวณงาน และกิจกรรมสอยดาวสร้างความสุข
๕. งำน “ตลำดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดตลาดน้าคลองผดุงกรุ งเกษม ในทุกวันศุกร์
ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ภายใต้แนวคิด “โอกำส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน ” วัตถุประสงค์
ของการจัดงาน เพื่อมอบความรัก คืนความสุข สร้างคุณค่า และมอบโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความสุขจากการให้
และรั บ อย่ า งสร้ า งสรรค์ และเป็ น การกระจายสิ น ค้ า และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน สนั บ สนุ น รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลและคุ้มครองของกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ

สรุปผลการดาเนินงาน มียอดรายได้ทั้งสิ้น ๖๓,๑๐๘,๔๕๐ บาท แบ่งเป็นยอดการสั่งจองสินค้า ๓๔๐,๑๒๒ บาท
ยอดจาหน่ายสินค้า ๑๑,๑๙๖,๖๒๒ บาท การประมูลทรัพย์หลุดจานา ๕,๒๘๕,๗๙๐ บาท และยอดจองบ้านการเคหะแห่งชาติ
๒๕๙ ราย และท าสั ญญาแล้ ว ๗๖ ราย เป็ นเงิ น ๔๖,๒๘๕,๙๑๖ บาท จ านวน ผู้ เข้ าชมงาน ๘๘,๙๖๔ คน ผู้ เข้ ารั บบริ การ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 จานวน ๖,๑๕๒ คน ให้คาปรึกษา ๙๘ ราย ประสานส่งต่อ ๔ ราย และออกบัตรประจาตัว
คนพิการ ๒๑ คน ลานน้าใจ พม. ๙,๒๑๔ คน และผู้สูงวัยสาธิตภูมิปัญญา ๑,๕๗๕ คน
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๖. งำน “ทุนวัฒนธรรมสร้ำงชำติ ตลำดวัฒนธรรมสร้ำงสุข” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยกระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก จั ด งานภายใต้ แ นวคิ ด “วิ ถี ถิ่ น วิ ถี ไ ทย วิ ถี โ ลก”
โดยนาเรื่องราวของไทยมาจัดแสดงให้เห็นว่า วิถีถิ่น บ้ำนนอก แสดงความบริสุทธิ์ ความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของไทย เป็นเสน่ห์แสดงออกถึงมิต รไมตรีแบบไทย วิถีไทย บ้ำนฉันบ้ำนเธอ รูปแบบวัฒนธรรมที่งดงาม ประณีตวิจิตร
มีเอกลักษณ์และโดดเด่น เป็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมไทย โดยนาของดี ของเด่น ของดัง จาก ๔ ภูมิภาค
มาจั ดแสดงและจาหน่ าย วิ ถีโ ลก รูปแบบวั ฒนธรรมปรับเปลี่ ยนเพื่ อตอบสนองกับรูปแบบวิถี ชีวิ ตที่ ทัน สมั ยไร้พ รมแดน
โดยนาสินค้าที่มีการพัฒนาแล้วและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น หุ่นกระบอก ภาพเขียนมาแสดง มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น
และผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากผู้ผลิตโดยตรง เผยแพร่ผลการดาเนินงานผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม และมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม รูปแบบงานปรับเปลี่ยนตามเทศกาลในแต่ละสัปดาห์

สรุปผลการดาเนินงาน มียอดรายได้รวม ๓๘,๔๗๘,๑๙๒ บาท แบ่งเป็น ยอดจาหน่ายสินค้า ๒๖,๒๗๘,๑๙๒ บาท
และยอดสั่งซื้อ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท จานวนผู้เข้าชมงาน ๑๕๒,๗๘๖ คน
๗. งำน “เพลินพลังงำน งำนวิจัยขำยได้ ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยกระทรวงพลังงาน
เป็นเจ้าภาพหลัก แนวคิดการจัดงานเป็นการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน
ราคาโปรโมชั่น สินค้าชุมชนราคาถูก และกิจกรรมสันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลงาน สินค้า บริกา ร
ของกระทรวงพลั ง งาน รวมทั้ ง การเปิ ด โอกาสให้ผู้ บ ริ โ ภคได้ ซื้ อ สิ น ค้า ประหยั ด พลั ง งานในราคาถู ก ซึ่ ง จะส่ ง ผลในการ
ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มช่องทางการขยายผล
จากการวิ จั ย ไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง เชิ ง ชุ ม ชน/สั ง คม/พาณิ ช ย์ สนั บ สนุ น การดู แลและสร้ า งชุ ม ชนให้ มี
ความเข้มแข็ง ด้วยการนาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าชุมชน และช่วยเหลือด้วยการลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดภาระ
ชุมชน สร้างรายได้ด้วยการจัดหาพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้า สร้างความสัมพันธ์อันดี และลดช่ องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับประชาชน สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้าหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ เกิดกระแสการใช้จ่าย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สรุปผลการดาเนินงาน มียอดจาหน่ ายสินค้าทั้งสิ้น ๕๕,๙๖๓,๕๐๓ บาท มีการจัดทา MOU โครงการ
นาร่องการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการแบบการกระจายศูนย์ ( พน. ร่วมกับ อปท.) มูลค่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน
ผู้เข้าชมงาน ๕๗,๐๒๑ คน
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๘. งำน “งำนวิ จั ย ขำยได้ ร้ อ ยงำนวิ จั ย สร้ ำ งไทยยั่ ง ยื น ” ระหว่ า งวั น ที่ ๕ – ๒๗ มี น าคม ๒๕๕๙
โดยส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ งชาติ (วช.) เป็ นเจ้ าภาพหลั ก วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดงาน เพื่ อน าเสนอผลิ ตภั ณฑ์
จากสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยพร้อมใช้ พร้อมขาย ที่เหมาะกับตลาดชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการนาผลงานวิจัยมาให้เยี่ยมชม
และซื้อขาย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมมูลค่าในลักษณะต่างๆ การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และอาชีพ

สรุป ผลการด าเนิ น งาน มี ย อดรายได้ ทั้ ง สิ้ น ๑๒,๘๗๑,๖๔๙ บาท ผู้ เข้า ชมงานจ านวน ๙๐,๕๒๗ คน
มีการขยายผลองค์ความรู้จากการวิจัย ได้แก่ การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง เครื่องกรองเส้นด้ายงานถักรุ่น ๗ DLC /อุปกรณ์
ลดค่าไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ การลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การขยายผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้เพื่อแก้ปัญหา
ด้านพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร/เครื่องสับย่อยผลปาล์มจากทะลายและเครื่องกะเทาะเมล็ดปาล์ม
๙. งำน “กำรศึก ษำสร้ ำ งชำติ ตลำดคลองผดุ ง ฯ...สร้ ำ งสุ ข ” ระหว่ า งวั น ที่ ๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจากทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทุกมิติด้านการศึกษา สาธิต และต่อยอดงานวิจัยของนักศึกษา บริการนวดแผนไทย
สปา เสริมสวย และบริการอื่นๆ จากสถาบันในสังกัด การจัดกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย การแสดงของนักเรียน
นักศึกษา จาหน่ายสินค้าราคาถูก Back to school ขององค์การค้าของคุรุสภา สกสค. และร้านค้าสวัสดิการประชาชน

สรุปผลการดาเนินงาน ยอดรายได้ทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๓,๖๑๘ บาท แบ่งเป็นยอดจาหน่ายสินค้า ๑๒,๙๐๗,๕๘๘ บาท
และยอดสั่งซื้อ ๖๐๖,๐๓๐ บาท มีผู้เข้าชมงานจานวน ๗๕,๕๗๐ คน
๑๐. งำน “ตลำดนั ด คลองผดุ ง ตลำดทุ น ของ รง. ไทย”ระหว่ า งวั น ที่ ๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก และกระทรวงกลาโหม (หน่วยงานสนับสนุน) จัดงานภายใต้แนวคิด “สำน สร้ำง เสริมสุข”
สำน : สานงานตามนโยบายรัฐบาลและน้อมนาแนวทางตามพระราชดาริมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ
สร้ำง : สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน
เสริมสุข : เสริมสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนในชาติ
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มีวัต ถุป ระสงค์ ของการจั ดงาน เพื่อเป็น การนาเสนอภารกิจ ของกระทรวงแรงงาน อาทิ การสนับ สนุ น
ส่งเสริม และพัฒ นาฝี มือแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ และความสามารถของกาลัง แรงงาน รวมทั้ง ส่งเสริม
ขยายโอกาส และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทา เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับความรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชี พ ด้ า นต่ า ง ๆ เพิ่ ม ขึ้ น รวมไปถึ ง กองทุ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ให้ กั บ ประชาชนวั ย แรงงาน
อาทิ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ กองทุนพัฒนาฝีมือแรง งาน
ฯลฯ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบประชาชนวัยแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่า ง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เป็นธรรม เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยได้มีแหล่งจาหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยการจัดแสดง การจาหน่าย การบริการ
สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน มี ย อดจ าหน่ า ยรวม ๑๙,๑๗๑,๐๕๑ บาท แบ่ ง เป็ น ยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
๑๘,๐๕๖,๑๕๑ บาท และยอดสั่งซื้อ ๑,๑๑๔,๙๐๐ บาท ผู้เข้าชมงาน จานวน ๖๐,๕๓๗ คน
๑๑. งาน “ท่ อ งเที่ ย วสุ ข ใจ กี ฬ ำไทยสุ ข กำย เศรษฐกิ จ ก้ ำ วไกล รวมใจประชำรั ฐ ” ระหว่ า งวั น ที่
๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานภายใต้แนวคิด สร้างการท่องเที่ยว
ให้ ยั่ งยื น เน้ นคุณภาพ เพิ่ มคุณภาพ โดยปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง สร้างสมดุ ล
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้า ปลูกจิตสานึก
รักบ้านเกิด สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนให้ดูแลรักษาภูมิลาเนา รักและเข้าใจ
ความเป็ นไทย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การจั ด งาน เพื่ อ น าเสนอสุ ด ยอด
เส้นทางท่องเที่ยวของประเทศ และ
การจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ สินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย แพ็คเกจทัวร์ ที่พัก และกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ตลอดจนการจัดตลาดนัดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดจ าหน่า ย
สินค้าอุปกรณ์กีฬา สินค้า OTOP จากภูมิภาคต่างๆ และมีการสาธิตการออกกาลังกายด้วยสิ่งของเครื่องใช้ประจาวัน อาทิเช่น
ผ้าขาวม้า และหนังยาง เป็นต้น รวมถึงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
สรุ ปผลการด าเนิ นงาน ยอดจ าหน่ ายทั้ งสิ้ น 19,354,570 บาท ยอดจาหน่ ายสิ นค้า 19,354,570 บาท
มีผู้เข้าชมงาน จานวน 73,871 คน
๑๒ . งำน “ทส.ตลำดสร้ำงสรรค์ ของขวัญจำกทรัพยำกรธรรมชำติ ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เป็ นเจ้ าภาพหลั ก จั ดงานภายใต้ แนวคิ ด “สร้ างมู ลค่ าจากทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน” วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเปิดพื้นที่
การค้าสาหรับเกษตรกรรายย่อย และชุมชนที่เป็นเครือข่ายดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่ว มกับ กระทรวง เป็ นช่ องทางในการน าเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ และบริการของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
สู่ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล
สรุปผลการดาเนินงาน มียอดจาหน่าย ๒๔,๖๒๕,๗๐๐ บาท และผู้เข้าชมงาน จานวน ๖๖,๔๗๒ คน
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๑๓. งำน “ตลำดคลองผดุงฯ : รวมใจภักดิ์ รักแม่ เที่ยงแท้ ยุติธรรม” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” และเนื่องในโอกาส
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงได้กาหนด รูปแบบงานเกี่ยวข้อง
กับวันแม่ ลักษณะภายในงานใช้โทนสีฟ้าเป็นหลัก วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิง หาคม ๒๕๕๙
เปิดพื้นที่การค้าสาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในการสร้าง
รายได้ เ พิ่ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า เชื่ อมโยงการตลาดจากผู้ ผ ลิ ต สู่ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยตรง ท าให้เกิด การกระจายรายได้ อย่ า งทั่ ว ถึง เป็ น ช่ องทางในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสู่ประชาชน และเพื่อให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย
แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับ
สรุปผลการดาเนินงาน มียอดจาหน่าย ๑๕,๑๘๔,๓๔๗ บาท ยอดขายทอดตลาดทรัพย์ ๑๒๓,๘๒๘,๙๒๐ บาท
ยอดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ๕๓๐ ราย จานวน ๑๔๗,๕๙๘,๕๑๘.๘๒ บาท การให้บริการและให้คาปรึกษากฎหมาย
๒,๖๒๕ ราย มีผู้เข้าชมงาน จานวน ๖๐,๑๑๕ คน
๑๔. งำน “เกษตรดิ จิ ทั ล ” ระหว่ า งวั น ที่ ๕ – ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๙ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพหลัก จัดงานภายใต้แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” นวัตกรรมและการต่อยอด
ตลาดคลองผดุ งกรุ งเกษม โดยน าเสนอกิ จกรรมการจ าหน่ ายสิ นค้ าการเกษตร ผนวกเข้ ากั บเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี
การเกษตร เป็นการจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การจาหน่ายสินค้า
ภาคการเกษตร เป็นต้น

สรุปผลการดาเนินงาน มียอดจาหน่ายสินค้าและบริการภายในงาน รวมทั้งสิ้น ๔๔,๐๑๖,๖๒๖ บาท ดังนี้
๑) ยอดจาหน่ายสินค้ารวม ๔๓,๐๒๖,๐๐๐ บาท เฉลี่ย ๒,๐๔๘,๙๐๐ บาท โดยในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
มียอดจาหน่ายสูงสุด จานวน ๓,๘๑๗,๑๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙ ของมูลค่ารวม
๒) รายได้จากการประมูลสินค้า ๓๒๓,๙๐๐ บาท
๓) รายได้จากการประมูลสินค้าออนไลน์ จานวน ๗๘,๑๙๐ บาท
๔) รายได้จากการรับชาระค่าบริการของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวน ๕๐๘,๗๓๙ บาท
๕) รายได้จากการบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จานวน ๗๙,๗๙๗ บาท
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กำรติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
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1.1 กำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เร่งรัด และติ ดตามการปฏิบั ติงานตามนโยบายรัฐ บาลและข้อสั่ ง การของนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยมีกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ดังนี้
1.1.1 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล กขร. ซึ่งมีรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็ นประธานกรรมการ โดยมีฝ่ายเลขานุการร่วม ประกอบด้วย สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ ายเลขานุ การร่วมได้ จั ดให้มี การประชุ ม กขร. ในระหว่ าง
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง โดยได้มี
การติ ดตามขับเคลื่ อนและเร่ งรั ดการด าเนิ นงานของส่ วนราชการ จั ดท า
รายงานผลความก้าวหน้า สรุปผลการติดตาม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอเป็นประจาทุกเดือน โดยได้นากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
จ านวน ๒๒ ครั้ ง (12 กั นยายน 2558 - ๓๑ กรกฎาคม 2559) และ
เสนอคณะรั ฐ มนตรี ท ราบแล้ ว รวม ๑๙ ครั้ ง (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12
กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 23 (12 กันยายน 2558 – ๓๑ สิงหาคม 2559)
การจัดทารายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในแต่ละเดือนได้มีการสรุป
รายงานผลความก้าวหน้าในเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วน และการปฏิรูปประเทศ เป็นประจาทุกเดือน ดังนี้
- กำรขับเคลื่อนเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ได้แก่
๑) การส่ ง เสริ ม การเกษตรให้ เ ป็ น แปลงใหญ่
๒) การใช้ยางพาราในการทาถนนหรือด้านการกีฬา ๓) การเตรียมความพร้อม
เพื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากปั ญ หาการบิ น พลเรื อ น ๔) ความคื บ หน้ า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๕) การดาเนินการของศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ส าหรั บ ประชาชน (GovChannel) ๖) การติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หา
ราคายางพารา ๗) ความคืบหน้าการบริหารจัดการน้า ๘) การปฏิรูปเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐) มาตรการบัญชี
เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ SMEs
๑๑) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(กองทุนหมู่บ้าน ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๑๒) การแก้ไขปัญหาและการสร้าง
เสถียรภาพราคายางพารา ๑๓) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๑๔) ความคืบหน้ า
การแก้ไขปัญหาธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๕) การติดตามประเมินผลนโยบาย
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๑๖) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ใ นประเทศ ๑๗) การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
๑๘) ความคืบ หน้ า การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ๑๙) การจั ด สรรที่ ดิ น
ให้เกษตรกรไร้ที่ดินทากิน และ ๒๐) การคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง
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- กำรเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย กขร. : โครงการสัมมนาเครือข่าย กขร.
เพื่ อพั ฒนาการติ ดตามการด าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาลและข้ อสั่ งการ
ของนายกรัฐมนตรี ประจาปี 2559 ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อให้ผู้ เข้ า ร่ว มการสั ม มนาได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับสาระสาคัญในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอของ สปท. เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปประเทศ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวนทั้งสิ้น 180 คน
1.1.2 คณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบั ติงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล คตน. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ โดยมีฝ่ายเลขานุการร่วมประกอบด้วย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการติ ดตามการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค เพื่อให้การขับเคลื่ อนการดาเนินงานของรัฐบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลโดยเร็วเสนอนายกรัฐมนตรี
ำ นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะ
สส� านั
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารร่ ว มได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คตน. ในระหว่ า งเดื อ น						
น
กรกฎาคม 2559
2559 –– กันยายน 2559
2559 รวมทั
กรกฎาคม
รวมทั้ง้งสิสิ้น้น 44ครั
ครั้ง้ง โดยได้
โดยได้มีการ						
าร
เนินงานของส่วนราชการ จัดท�ทำารายงาน
รายงาน 						
ติดตามขับเคลือ่ นและเร่งรัดการด�
การดำาเนิ
ผลความก้าาวหน้
วหน้าา สรุ
สรุปปผลการติ
ผลการติดตาม
ตาม พร้
พร้ออมทั
มทั้ ง้ ปั ญ หาอุป สรรคและ
สรรคและ					
ผลความก้
การด�าเนิ
ำเนินงานขับเคลื่ อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในด้านการ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการด
พั ฒฒนาทรั
น าพทยากรมนุ
รั พ ย ษาย์กแ ละระบบการศึ
ร ม นุ ษ ย์ แก ษาด้
ล ะ ารนเศรษฐกิ
ะ บ บ กจ การเงิ
า ร ศึน กการคลั
ษ า ง การลงทุ
ด้ า น เนศภาครั
ร ษฐ และโครงสร้
ฐ กิ จ ก า งพื
ร ้ นเ ฐาน
งิ น
การคลั
ง การลงทุนภาครั
ฐและโครงสร้
างพื้นฐาน
ด้านระบบราชการ
กฎหมาย กระบวนการยุ
รรม และสร้ขางความปรองดอง
ด้านระบบราชการ
กฎหมาย
กระบวนการยุ
ติธรรม
และสร้างความปรองดองสมานฉั
นท์ ด้ตาิธนสาธารณสุ
ด้านความมั่นคง
สมานฉั
นท์ ด้อ่ ามล�
นสาธารณสุ
ข ด้านความมั
่นคง ลดความเหลื
่อมล้าอมการเกษตร
และสิไขปั
่งแวดล้
อม และเรื
งที่
ลดความเหลื
ำ้ การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้
และเรือ่ งทีทรัเ่ ป็พนยากรธรรมชาติ
วาระเร่งด่วนและแก้
ญหาการด�
ำเนิน่อการ
เป็
นวาระเร่
งด่วรนและแก้
ไขปัญหาการด
าเนินการตามพั
ระหว่าและการกี
งประเทศ ฬด้า นการท่
องเที่ยวยนนายกรั
วัฒนธรรมฐมนตรี
และการกี
ฬาโดยว
ตามพั
นธกรณี
ะหว่างประเทศ
ด้านการท่
องเที่ยว นวัธกรณี
ฒนธรรม
โดยกราบเรี
ทราบแล้
กราบเรี
จ�ำนวนย6นนายกรั
ครั้ง ฐมนตรีทราบแล้ว จานวน 6 ครั้ง
- กำรจัดทำและเผยแพร่หนังสือโดยรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ
ดาเนิน การในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการติ ดตามการปฏิ บัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) รวบรวมผลการดาเนินงานของรัฐบาลเพื่อจัดทาหนังสือ
รายงานผลการขับเคลื่อนและปฏิรูป ประเทศของรัฐ บาล พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา
ครบรอบ 2 ปี และดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดพิมพ์และเผยแพร่
หนังสือรายงานผลการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย หนังสือ “บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2559)”
และ หนังสือ “รายงานผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(12 กั น ยายน 2557 – 12 กั น ยายน 2559)” เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ส่ ว นราชการ
สถาบันการศึกษา และประชาชน โดยจะดาเนินการเผยแพร่แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ
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กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในประเด็นติดตำมเร่งด่วน โดยได้ดาเนินการติดตาม
ประเด็นเร่งด่วนใน 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ กลุ่มงานด้านสังคม กลุ่มงานด้านความมั่นคง กลุ่มงาน
ด้านการต่างประเทศ และกลุ่มงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จานวน 42 ประเด็น ตัวอย่างเช่น โครงการระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
Thailand 4.0/Industry 4.0 และ Startup รวมทั้งในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Digital Thailand) มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร การขับเคลื่อนและส่งเสริมเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อย การขึ้นทะเบียนสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) การส่งเสริมสมุนไพรไทย การส่งเสริมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิต ภัณฑ์
(OTOP) เป็นต้น
๑.๒ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในกำรตรวจรำชกำรและ
พบปะเยี่ยมเยียนประชำชนในส่วนภูมิภำค
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดทาแผนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะ
เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเดินทางในพื้นที่จังหวัด การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการปฏิบตั ิ
ภารกิจ การบันทึกและติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจตรวจราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวม ๑๒ ครั้ง ๑๔ จังหวัด (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
– กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญยิ่ง ในการสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ตามแผนการเร่งรัด
ขับ คลื่ อนด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์กระทรวงและหน่ ว ยงาน (Function) ให้ ส อดประสานกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์เ ฉพาะ
ของรัฐบาล (Agenda) ในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคมอย่างทั่วถึง

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
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๒๔ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

สรุปกำรเดินทำงไปรำชกำรของนำยกรัฐมนตรีในส่วนภูมิภำค

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ
ลำดับ
จังหวัด
๑. สุโขทัย
๒. ขอนแก่น/กาฬสินธุ์
๓.
๔.
๕.
๖.

นราธิวาส
นครราชสีมา
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์

๗. เชียงใหม่

๘. ฉะเชิงเทรา/ระยอง
๙. เชียงใหม่/พิษณุโลก
๑๐. ระยอง
๑๑. ตาก
๑๒. อุบลราชธานี

๑๓. สุราษฎร์ธานี/สงขลา

๑๔. นครสวรรค์/ชัยนาท

๑๕. อุทัยธานี
๑๖. อุดรธานี
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ภำรกิจ
- ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ
- ประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่
จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์
- ตรวจราชการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส
- ประชุมและพบปะเกษตรกร และประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย อ.พิมาย
- ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
- ตรวจสภาพเศรษฐกิจ และพบปะผู้ค้าและประชาชน ณ ตลาดฉัตร์ไชย
- เยี่ยมชมและดูแลการจัดระเบียบชายหาดหัวหิน
- เยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร”
- ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
- เพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และหนังสืออนุญาตให้ทาการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขต
สงวนแห่งชาติ หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน พร้อมมอบนโยบาย และพบปะประชาชน ณ อ.
แม่ออน
- เปิดงาน “ฮีตฮอย...คนเมือง ข่วงพระเจ้าล้านนา” ณ ข่วงพระเจ้าล้านนา อ.แม่ริม
- เปิดงานวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
- ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ
ณ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาประแสร์ ณ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
- ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และพบปะประชาชน ณ จ.เชียงใหม่
- ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จ.พิษณุโลก
- ติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้และพบปะประชาชน ณ ต.ตะพง อ.เมือง
- เยี่ยมชมโรงเรียนกาเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ณ อ.วังจันทร์
- ประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ อ.แม่สอด
- เยี่ยมชมการดาเนินงานของด่านชายแดน และเยี่ยมชมสหกรณ์แม่กาษา ณ อ.แม่สอด
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.ตาก
- ประชุมและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในพื้นที่
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๒ (อุ บลราชธานี ยโสธร ศรี สะเกษ และ
อานาจเจริญ)
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
- ประชุมและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐ บาลในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ณ จ.สุราษฎร์ธานี
- เยี่ยมชมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ณ จ.สงขลา
- เยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ อ.สะเดา จ.สงขลา
- ทาพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนสะเดา ณ อ.สะเดา จ.สงขลา
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา
- เยี่ย มชมศูนย์เรีย นรู้ก ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และนิทรรศการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง ๘ มาตรการ ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย
- ประชุมปรึกษาหารือร่วมระหว่าง นรม./ กรอ.ส่วนกลาง/ คกก.กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี)
- เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูสระเก็บน้าบ้านหนองดู่ ๔๐๐ ไร่ อ.หนองมะโมง
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.ชัยนาท
- เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบา
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.อุทัยธานี
- ติดตามการบริหารจัดการน้าในจังหวัดอุทัยธานี
- เพื่อมอบโฉนดที่ดินตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
- พบปะประชาชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี
- เยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และนิทรรศการผล
การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
- เยี่ยมชมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
- ประชุมปรึกษาหารือร่วมระหว่าง นรม./ กรอ.ส่วนกลาง/ คกก.กรอ. กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลาภู และบึงกาฬ)

เมื่อวันที่

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
๒ ก.พ. ๒๕๕๘
๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๒๗ – ๒๘
มี.ค. ๒๕๕๘

๕ เม.ย. ๒๕๕๘

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
๒๙ – ๓๐
มิ.ย. ๒๕๕๘
๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘
๒ ก.ย. ๒๕๕๘

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
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�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9
ลำดับ
จังหวัด
๑๗. เชียงใหม่
๑๘. นครราชสีมา

๑๙. ราชบุรี
๒๐. ระยอง
๒๑. นราธิวาส
22. ร้อยเอ็ด
23. ภูเก็ต

24. พระนครศรีอยุธยา/
ชัยนาท
25. ชลบุรี
26. ปทุมธานี
27. เชียงราย
28. สงขลา

ภำรกิจ
- ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
- เยี่ยมชมงานศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ และร้านค้าโครงการหลวง
- พบปะประชาชนในพื้นที่
- ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของนโยบาย มาตรการของรัฐบาล ในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
- การบริหารจัดการน้าของจังหวัดนครราชสีมา
- พบประชาชนในพื้นที่
- เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า ตามนโยบายของรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-พบปะประชาชนในพื้นที่
- การตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- พบปะประชาชนในพื้นที่
- ประชุมหน่วยความมั่นคง
- ประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- พบปะประชาชน
- ประชุม “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด”
- พบปะประชาชน
- เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้าธวัชชัย
- เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
- เปิดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ภูมิภาค 2016
- พบปะประชาชน
- ประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม จ.ภาคใต้อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
- รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
- พบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าและปัญหาอุทกภัย จ.ชัยนาท
- สารวจสถานการณ์น้าบริเวณสันเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
- พบปะประชาชน
- ประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม จ.ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
- ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรทุ่งรังสิต
- พบปะประชาชน
- ประชุมหารือกับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
- ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชน
- พบปะประชาชน
- ประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
- ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
- พบปะประชาชน
- ตรวจเยื่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเครียะและทะเลสาบสงขลา

*หมายเหตุ ลำดับที่ ๑๒ – ๒๓ แสดงให้เห็นถึงภำรกิจลงพื้นที่ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่
๒๗ เม.ย. ๒๕๕๙

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

๘ มิ.ย. ๒๕๕๙
๒๒ มิ.ย. 2559
25 ก.ค. 2559
24 ส.ค. 2559

16 ก.ย. 2559

5 ต.ค. 2559

12 ต.ค. 2559
18 พ.ย. 2559
28 พ.ย. 2559
15 ธ.ค. 2559

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ
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๒๗

ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนทวิภาคี และเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
ทั้งที่เป็นพันธกรณีของผู้นาและประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจะต้องเข้าร่วมการประชุม และที่เป็นการประชุมที่ริเริ่ม
ใหม่ เพื่อกระชับ ความสั ม พัน ธ์ และส่ง เสริม บทบาทและผลประโยชน์ ของไทยในเวที ระหว่า งประเทศ สานั กเลขาธิการ
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยกองการต่ า งประเทศ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส าคั ญ ทั้ ง การเตรี ย มการก่ อ นการเยื อ น ระหว่ า งการเยื อ น
และภายหลังการเยือน ตั้งแต่การวางแผนการเยือน การเตรียมการด้านโลจิสติกส์ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และด้านสารัตถะ โดยแต่ละการเยือน/การประชุมระหว่างประเทศจะมีรูปแบบ ประเด็นการหารือ และข้อจากัดด้านต่าง ๆ ที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งกองการต่างประเทศได้เป็นศูนย์กลางการประสานงานเพื่อให้การเยือน และการเข้าร่วมประชุมของนายกรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยนายกรัฐมนตรีได้เยือนและ เข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปดังนี้
กำรเยือนทวิภำคี

กำรเยื อ นสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย อย่ ำ งเป็ น ทำงกำร
Working Visit) ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๙
การเยือนประสบผลสาเร็จในการส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่าง
สองประเทศ โดยเป็ น ประเทศแรกนอกภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่
นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในลักษณะทวิภาคี และมีการหารือ
ในลั ก ษณะคณะรั ฐ มนตรี ย่ อ ยเป็ น ครั้ ง แรกกั บ ประเทศ
มหาอานาจ ทาให้การเยือนสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของไทยในสายตาของประชาชนทั้งสองฝ่าย และมีส่วนสาคัญ
ในการรั กษาพลวั ตของความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อทวิ ภาคี
ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งวางรากฐานของการดาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันไปสู่อนาคต และขยายความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นายกรัฐ มนตรีไ ด้ใช้ โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความร่วมมื อทวิภาคีอย่ างรอบด้านบนผลประโยชน์ของทั้ง สอง
ประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าการค้า และลดอุปสรรค
ทางด้านการค้าระหว่างกัน ทั้งทางด้านการเงินและการธนาคาร และระบบโลจิสติกส์ การขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม การศึกษาและวิชาการ ผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในรัสเซีย รวมถึงยางพารา และสินค้า
เกษตรอื่น ๆ เช่น สินค้าประมง เนื้อสัตว์ปีก และเนื้อสุกร เป็นต้น รวมถึงผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับรัสเซียให้เป็นรูปธรรม

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
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กำรเยือนสำธำรณรัฐอินเดียอย่ำงเป็นทำงกำร ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙
การเยือนครั้งนี้อินเดียต้อนรับนายกรัฐมนตรีในฐานะแขกของรัฐบาลในระดับสูงสุด (State Visit) โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นความร่วมมือในหลากหลายสาขา ได้แก่ ๑) ความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง โดยไทยเสนอให้
อินเดียพิจารณาการร่วมทุนในการผลิตอะไหล่สาหรับอาวุธยุทโธปกรณ์
และการซ่อมบารุงในไทย รวมทั้งจะร่วมมือกันในด้านการฝึกต่อต้าน
การก่อ การร้า ยและความมั่น คงทางไซเบอร์ ๒) การค้า การลงทุน
ทั้ งสองฝ่ ายหวั งจะเพิ่ มปริมาณการค้าและการลงทุ นระหว่ างกัน และ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรอบด้ า น โดยไทยเสนอ
ให้อินเดียลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
และซอฟต์ แ วร์ และไทยจะสนั บ สนุ น ให้นั กลงทุ น ไทยเข้ า ไปลงทุ น
ในอินเดี ย เพื่ อสนั บสนุ น นโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ สาคัญ ของอิน เดี ย
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องการผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว ขอให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่
ข้ามชาติหรือบริษั ทการค้าระหว่างประเทศในไทยมากขึ้น รวมทั้งให้อินเดียผ่อนปรนมาตรการทางภาษีให้แก่สินค้ าไทย
อาทิ ข้าว ยางพารา และปิโตรเคมี ๓) ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง นายกรัฐมนตรีได้เชิญให้นักลงทุนอินเดียเข้าร่วม
การประมูลระหว่างประเทศ ส าหรับการลงทุ นระยะที่ ๒ และการดาเนินการให้เส้นทางและเครือข่ายความเชื่อมโยงใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์ และ ๔) ความร่วมมือระดับประชาชน
ไทยส่งเสริมการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในกรอบอื่น ๆ และถ่ายทอดให้ประเทศต่าง ๆ นาไปปรับใช้ได้ต่อไป
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
ฟิลิปปินส์

กำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ณ กรุงมะนิลำ

การเข้าร่วมการประชุมเป็นการรัก ษาและส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประเทศสมาชิกเอเปค โดยที่ประชุม
ได้ ห ารื อ ในประเด็ น ที่ ห ลากหลาย และมี หั ว ข้ อ หลั ก
ของการประชุมคือ “การสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
การสร้างโลกที่ดีขึ้น (Building Inclusive Economy,
Building a Better World)” โดยการส่งเสริมการ
เติบโตอย่างครอบคลุม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ มี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การปฏิ รู ป โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และการดาเนินการในมิติสังคมควบคู่ไปกับการเปิดเสรี
ทางการค้ า ความส าคั ญ ของระบบการค้ า พหุ ภ าคี
ที่ประชุมยังได้ออกเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ได้ แก่
๑. ปฏิญญาผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ระบุผลการดาเนินการตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเขต
เศรษฐกิจเอเปค และ ๒. ถ้อยแถลงเพื่อสนับสนุนการค้าพหุภาคีและการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ ๑๐
(10th WTO Ministerial Conference – MC10) เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
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โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ได้แก่
- นายกรัฐ มนตรีปาปั วนิวกิ นี ทั้ งสองฝ่ ายเห็นพ้ องที่จ ะร่ว มกันผลักดัน ความตกลงที่ คั่ง ค้า งและ
การเจรจาความร่วมมือทวิภาคีใหม่ ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา
- ประธานาธิบดีโคลอมเบีย ทั้งสองฝ่ ายเห็ นพ้องที่ จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกั น โดยไทยเสนอ
ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) และเชิญชวนโคลอมเบียเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นาระดับสูง
โดยนายกรัฐ มนตรีไ ด้ ต อบรับ คาเชิ ญ เยื อนรัส เซี ย อย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อเข้า ร่ว มการประชุ มสุ ด ยอดผู้น าอาเซีย น -รัส เซี ย
สมัย พิเศษ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมทั้ง ได้ ย้าคาเชิญ ประธานาธิบ ดีรัสเซีย เยื อ นไทย นอกจากนี้ รัส เซี ยเห็น พ้อง
ในการกระชับความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรพิจารณาใช้เงินสกุลของตนในการทาการค้าระหว่างกัน
อีกทั้ง รัสเซีย พร้อมจะร่ว มมื อกับ ไทยในการสร้างโรงงานไฟฟ้า เพื่อส่ง ออกไปยั งประเทศที่ส าม การแลกเปลี่ย นนั กเรีย น
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และการต่อต้านการก่อการร้าย
- ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไทยเชิญนักลงทุนฮ่องกงมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน super clusters และเชิญให้คณะผู้แทน SMEs เยือนไทย รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการศึกษา
การสร้างความเชื่อมโยงหรือพัฒนาทางลัดระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันในลักษณะ land bridge
- ประธานาธิ บ ดี เ ปรู เปรู มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กั บ ไทย และเชิ ญ
นายกรัฐมนตรีเยือนเปรูในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเอเปคซึ่งเปรูจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๕๙ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการเป็น
ประตูการค้าเชื่อมต่อไปยังประเทศที่สามซึ่งกันและกัน
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สหรัฐฯ ยินดีสนับสนุนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตย และแสดงความห่วงใย
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ ๒๗ และกำรประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย
ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก ได้แก่ การกาหนดทิศทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและประชาคมโลก ประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาค และประเด็น
ระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและมีผลกระทบต่อภูมิภาค
นอกจากนี้ ยั งเป็ น โอกาสในการประกาศจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
อย่างเป็นทางการ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้นาอาเซียนได้ร่วมลงนาม
เอกสารผลลัพธ์การประชุม ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ๒) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยอาเซียนปี ๒๕๖๘ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน และ ๓) อนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการต่อต้ านการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก นอกจากนี้
นายกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ พ บหารื อทวิ ภาคี กั บ นายกรั ฐ มนตรี เวี ย ดนาม
เพื่อขยายผลความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน โดยเวียดนามขอให้ไทยขยายเวลาการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามออกไปอีก ๑ ปี (แบ่งเป็น ๒ รอบ รอบละ ๖ เดือน) และสาหรับแรงงานที่ได้จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ
ขอให้รายงานตัวทุก ๖ เดือน
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กำรเข้ำร่วมกำรประชุมรัฐภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ United
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (COP 21) และกำรประชุมรัฐภำคี
พิธีสำรเกียวโต สมัยที่ ๑๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน – ๒ ธันวำคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปำรีส ฝรั่งเศส
การเข้าร่วมการประชุ มเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศ ในการนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ล่ า วถ้ อยแถลงถึ ง การด าเนิ น การของไทย
ที่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี ค.ศ. 2030
และการด าเนิ น การอื่ น ๆ รวมถึ ง การน้ อ มน าหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุล
ระหว่ า งความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ และการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มมาเป็ น แนวทาง
ซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และย้าบทบาทของไทยในฐานะ
ประธานกลุ่ม ๗๗ โดยพร้อมที่ จ ะเป็ น สะพานเชื่ อมระหว่ า งประเทศ และเสนอว่ า การรับ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แต่ละประเทศควรมีแนวทางในการพัฒนาใหม่ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
กำรเข้ ำร่วมกำรประชุมสุ ดยอดอำเซียน – สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ ระหว่ำงวันที่ ๑๔-๑๘ กุ มภำพันธ์ ๒๕๕๙
ณ เมือง Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ
การประชุมเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งแรก ภายหลังจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และการยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และถือเป็นกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
อันสะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐฯ เดินหน้าสานต่อนโยบายปรับสมดุล และสนับสนุน
อาเซียนให้คงบทบาทสาคัญในฐานะแกนกลางในการขับเคลื่อนความเติบโต
ในภูมิภาค ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคโดย
ผ่ านนวั ตกรรมและการประกอบการ บนหลั กการความเป็ นหุ้ นส่ วนเพื่ อ
ประชาชนและความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคต ซึ่งอาเซียนและไทยได้ชูประเด็น
หุ้นส่วนเพื่อประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ ยกระดับมาตรฐาน ความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ไทยสนับสนุนสหรัฐฯ ให้คงบทบาท
สร้างสรรค์ ในฐานะหุ้นส่วนหลักของอาเซียนและผู้เล่นสาคัญในภูมิภาค บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียนที่มี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการขยายความร่วมมื อระหว่างสหรั ฐฯ กับอาเซียนมี
๓ ประเด็นสาคัญ คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อรับมือกับการชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและยกระดับ
ขีดความสามารถให้มีมาตรฐานสูงขึ้น การอานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือทางเทคนิคและ
การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้นำกรอบควำมร่วมมือแม่โขง – ล้ำนช้ำง ครั้งที่ ๑ และพิธีเปิดกำรประชุม Boao Forum
for Asia ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ เมืองซำนย่ำและเมืองโป๋อ๋ำว มณฑลไห่หนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน
การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ครั้ ง นี้ เป็ น การส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยกั บ จี น ทั้ ง ในระดั บ
ทวิภาคี และพหุภาคี ให้มีความคืบหน้า โดยจีนให้ความสาคัญกับข้อเสนอของไทย
อาทิ การระบุความร่วมมือด้านทรัพยากรน้าเป็นหนึ่งในห้าด้านที่ให้ความสาคัญ
การประกาศเรื่องเงินทุน การร่วมพัฒนาโครงการเร่งด่วน ตลอดจนขอให้ไทย
เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงกับเวียดนาม โอกาสนี้ผู้นาได้รับรองเอกสารผลลัพธ์
๓ ฉบั บ ได้ แ ก่ ๑) ปฏิ ญญาซานย่ า ๒) แถลงการณ์ ร่ วมว่ าด้ วยความร่ วมมื อ
ด้านศักยภาพในการผลิต และ ๓) รายการโครงการเร่งด่วนเพื่อดาเนินการทันที
รวมทั้งเห็นชอบกลไกการทางาน โดยจะจัดตั้งคณะทางานเพื่อหารือ รายละเอียด
และขับเคลื่อนโครงการ และกลไกการหารือในทุกระดั บ ในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือทวิภาคีกับ
นายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งสามารถผลักดันความร่วมมือไทย-จีนให้มีความคืบหน้าในหลายด้าน ได้แก่ การเสด็จฯ เยือนจีนของ
พระบรมวงศานุวงศ์ ความร่วมมือด้านน้า การนาเข้าข้าวและยางพาราจากไทย การเร่งรัดการดาเนินโครงกา รความร่วมมือ
รถไฟไทย – จีน ระยะแรก
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กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระดับผู้นำว่ำด้วยควำมมั่นคงทำงนิวเคลียร์ ครั้ง ที่ ๔ ระหว่ำ งวันที่ ๓๑ มีนำคม –
๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ
การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยในด้านความมั่นคงทางนิว เคลียร์ในเวทีระหว่าง
ประเทศให้มีความคืบหน้าในหลายด้าน และสนับสนุนข้อเสนอ
ความร่ ว มมื อ โดยสมั ค รใจของประเทศสมาชิ ก ที่ จ ะสานต่ อ
ความร่วมมือ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้า นความมั่นคง
ทางนิวเคลียร์ในสาขาต่าง ๆ (Gift Baskets) เช่น การตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และรังสี การจัดทามาตรฐาน
การรายงานเกี่ยวกับกิจ กรรมต่างๆ ทางนิ วเคลี ยร์ การจัดตั้ ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่งเสริมความปลอดภัยเรื่อง
การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น
นอกจากนี้ สถาบันพลังงานปรมาณูสหรัฐฯ (Nuclear Energy Institute: NEI) ได้มอบรางวัล Nuclear Industry
Summit (NIS) Award ให้แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงถึงการยอมรับและขอบคุณไทยในฐานะที่มีบทบาทนาระดับโลก
ในการกาจัดแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงให้หมดไปจากไทย นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นาต่างประเทศ เพื่อสานต่อ
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันให้มีความคืบหน้า ได้แก่
- สมเด็ จ พระรำชำธิ บ ดี อับ ดุ ล เลำะห์ ที่ ส องแห่ ง จอร์แ ดน โดยสมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี ฯ ได้ ข อบคุ ณ
นายกรัฐมนตรีสาหรับโครงการฝนหลวง และได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมถึงอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง
และการทหาร
- นำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ โดยได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-สิงคโปร์
กำรเข้ ำ ร่วมกำรประชุ ม สุ ด ยอดอำเซี ย น-รัส เซี ย สมัย พิเ ศษ ระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๙-๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙
ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
การประชุมสมัยพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ในปี ๒๕๕๙ และเพื่อเป็น
โอกาสให้อาเซี ย นและรัส เซี ย ได้ ห ารือ และกาหนดทิ ศทางการด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น แบบใหม่ ในการประชุ ม
นายกรัฐมนตรีและผู้นาได้ร่วมหารือและแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นต่าง ๆ
อาทิ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม โดยอาเซี ยนสนับสนุนให้รัสเซียเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกที่มีอยู่ของอาเซียนในทุกด้าน และไทยสนับสนุนการยกระดับ
ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต
ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ฯนายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ น าอาเซี ย น
และรัสเซียได้ร่วมรับรอง “ปฏิญญาโซชิ” ซึ่งย้าหลักการพื้นฐานของ
การดาเนินความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีได้พบ
หารือทวิภาคีกับนายติน จ่อ ประธานาธิบดีเมียนมา และนายเหวียน
เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อสานต่อและผลักดันความคืบหน้าการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศทั้งสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ผู้นาทั้งสองได้เคยหารือร่วมกันด้วย
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กำรเยือนสิงคโปร์เพื่อกล่ำวปำฐกถำในกำรประชุม IISS Shangri-La Dialogue: 15th Asia Security Summit
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ สิงคโปร์
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับ ๑) การเปลี่ยนแปลง
แนวคิ ด ในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ๒) การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
ร่วมกันในภูมิภาค ๓) แนวทางการปรับสมดุลและสร้างความมั่นคง
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และ ๔) ความท้าทายด้านความมั่นคงที่สาคัญ
โดยไทยพร้ อ มที่ จ ะเป็ น หุ้ น ส่ ว นและมี บ ทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์
ในการวางรากฐานเพื่ อเสริม สร้า งความมั่ น คงที่ ยั่ ง ยื น ในภู มิ ภ าค
รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงการดาเนินการของรัฐบาลไทยในการสร้าง
ความมั่นคง
นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือทวิภาคีกับนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ตอบรับคาเชิญของนายกรัฐมนตรี
ที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุม Leaders’ Retreat ในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้สร้าง
ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง และความมั่นคงในไทย ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่งคง ด้านการทหาร
โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ขอบคุณที่ไทยอนุญาตให้กองทัพสิงคโปร์อาศัยพื้นที่ที่ค่ายไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อการฝึกการทหาร
ขณะที่ นายกรัฐ มนตรียิ น ดี ที่กองทั พทั้ ง สองฝ่ า ยจัด ท าความตกลงเรื่องการฝึ กของกองทั พ สิ ง คโปร์ในราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
มองโกเลีย

กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ กรุงอูลำนบำตอร์

โดยที่เป็นวาระครบรอบ ๒๐ ปี ของการก่อตั้ง ASEM การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ยี่สิบปีอาเซม: ความเป็น
หุ้นส่วนเพื่ออนาคตผ่านความเชื่อมโยง” (20 Years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity) และ
มองโกเลียในฐานะประธานการประชุมได้จัดทาเอกสารผลลัพธ์การประชุม
ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญาอู ล านบาตอร์ แ ละแถลงการณ์ ป ระธาน ในการประชุ ม
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอแนวทางการเชื่อมโยงจุดแข็งระหว่าง
เอเชี ยกับยุ โรป ได้ แก่ ๑) ความเชื่ อมโยงเพื่ อรับมื อกับความท้ าทายต่ างๆ
๒) ความเชื่อมโยงเพื่อประชาชน ๓) ความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ประกาศข้อเสนอของไทยที่จะ
เป็นเจ้าภาพการประชุม อาเซมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๖๐ และ
๔) ความเชื่อมโยงเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความท้ า ทาย และสถานการณ์ ข้ า มชาติ ที่ ส าคั ญ
อาทิ คาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้และความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย พัฒนาการในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
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กำรเข้ำร่วมกำรประชุมผู้นำ G20 ระหว่ำงวันที่ ๔-๕ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ นครหำงโจว สำธำรณรัฐประชำชนจีน
นายกรัฐมนตรีประสบความสาเร็จในการมีบทบาทสร้างสรรค์
และเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในเวทีโลก
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กลุ่ม ๗๗ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมผู้นากลุ่ม ๒๐
โดยไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกัน
และไทยได้ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นในนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจ
ของไทย ตลอดจนศักยภาพของไทยและภูมิภาคในการเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก
กำรเข้ ำ ร่วมกำรประชุมสุ ดยอดอำเซี ยน ครั้ง ที่ ๒๘ และ ๒๙ และกำรประชุมสุ ดยอดอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อง
ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๘ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ไทยประสบความสาเร็จในการผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะ
ที่ไทยเป็นผู้ประสานงานอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยง
ตามแผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น
ค.ศ. 2025 โดยคานึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยของพื้นที่ชายแดน
ผ่ านการบริ หารจั ดการชายแดนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ การผลั กดั นให้
ทะเลจี นใต้ ให้เป็ นทะเลแห่งสั นติภาพ เสถี ยรภาพ และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้า
อาเซียน - อินเดีย ในปี ๒๕๖๐ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ ๒๕ ปี อาเซียน
– อินเดีย ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นาได้รับรองเอกสารร่วมกัน ๑๙ ฉบับ
โดยเฉพาะแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ และ
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกับผู้นาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (Declaration on One
ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region)
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ สมัยสำมัญ ครั้งที่ ๗๑ และเข้ำร่วมกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ ๗๑ ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : แรงผลักดัน สากลเพื่อเปลี่ย นแปลงโลกของเรา” ว่า วาระการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ เป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดความสมดุล
และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ และในปี ๒๕๕๙ จะเป็ น
ปี แรกที่ เริ่ม ต้ น น าวาระส าคัญ ของโลกสู่ ก ารปฏิบั ติ ห ลายวาระ อาทิ
การด าเนิ น การตามความตกลงปารี ส เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ไทยได้ยื่นสัตยาบันสารความตกลงปารีสให้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ อีกทั้งการทาหน้าที่ประธานกลุ่ม ๗๗ ในปีนี้ ไทยได้สร้าง
การเชื่ อมโยงการพั ฒนาของกลุ่ ม ๗๗ ไปยั งภูมิ ภาคอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ คื อ
การน าเสนอการพัฒ นาโดยใช้หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง (SEP)
ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
โดยไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมาจากสันติภาพและการสร้างความเท่าเทียม
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นอกจากนี้ นายกรัฐ มนตรี ไ ด้ ร่ว มพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม และกล่ า วถ้อ ยแถลง ในฐานะกลุ่ ม ๗๗ และจี น และ
เข้า ร่วมการประชุ ม ระดั บ สู งเรื่องการดื้ อยาต้ า นจุล ชี พ และระหว่ า งการเข้าร่ว มการประชุม นายกรัฐ มนตรีไ ด้ ร่วมหารือ
กับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ (Business Council for International Understanding) เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและขยายการลงทุนในไทย ซึ่งภาคเอกชนสหรัฐฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
โอกาสทางเศรษฐกิจของไทย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบกับชุมชนไทยและทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ โดยได้พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูปฏิรูปประเทศ
การเยือนประเทศไทยของแขกต่างประเทศ
นอกจากภารกิจการเตรียมการเยือนต่างประเทศแล้ว กองการต่างประเทศยังมีบทบาทในการปฏิบัติภารกิจสาคัญ
ในการจัดเตรียมการต้อนรับการเยือนไทยของแขกต่างประเทศ ในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อกระชั บความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แขกต่างประเทศได้มีการเยือนไทย สรุปได้ดังนี้
กำรเยือนไทยอย่ำ งเป็นทำงกำร Official Visit ในฐำนะแขกของรัฐบำลของนำยไมตรีป ำละ สิริเ สนำ
ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘
ในระหว่า งการเยือ น ผู ้น าทั ้ง สองฝ่า ยได้ห ารือ ร่ว มกัน
ในหลายด้า นเพื ่อ ส่ง เสริม ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งไทยกับ ศรีล ัง กา
ให้แน่ นแฟ้ นยิ่งขึ้ น ในด้ านความมั่ นคงเห็ นควรส่งเสริมการแลกเปลี่ ยน
บุคลากรทางทหาร การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ทั้งในระดับทวิภาคีและ
ภายใต้คณะทางานย่อยด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตามกรอบ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC Subgroup on Intelligence Sharing)
และความร่ว มมือ ด้ า นการก่อ การร้ า ย และความมั่ น คงทางทะเล
ในด้านเศรษฐกิจ ไทยกับศรีลังกาเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและ
ส่งเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร การก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและการบริการ อัญมณีและเครื่องประดับ
ประมง ยาและเวชภัณ ฑ์ การท่ องเที่ ย วเชิ ง พุ ทธศาสนา การท าเกษตรอิน ทรีย์ และการส่ ง เสริม การประมงเชิ งพาณิ ช ย์
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบ BIMSTEC และกรอบความร่วมมือเอเชียด้วย
กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรของนำยกรัฐมนตรีกัมพูชำและกำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร Joint Cabinet Retreat-JCR ไทย-กัมพูชำ ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายให้ความสาคัญของการประชุม JCR ที่ว่างเว้นมานาน และเป็นโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน อาทิ ด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างกัน และเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งสองฝ่าย
มุ่งมั่นที่ยกระดับความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนเพื่อก้าวสู่
สั น ติ ภ าพและความมั่ ง คั่ง และเห็ น พ้ องที่ จ ะส่ ง เสริม ความ
ร่ว มมื อทางเศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุ น การท่ องเที่ ย ว
พลังงาน สาธารณสุ ข เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก
ทางน้า และรถไฟ ทั้งนี้ ภายหลังการเยือนและการประชุมฯ
ได้มีการลงนามเอกสารสาคัญ จานวน ๕ ฉบับ
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กำรเยือ นไทยอย่ำ งเป็น ทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล Official Visit) ของนำยเอ็ม ฮำมิด อันสำรี
(M. Hamid Ansari) รองประธำนำธิบดีอินเดีย ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดียจะครบรอบ ๗๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ โดยไทยต้องการพัฒนาความสัมพันธ์
ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ใ นระหว่ า ง
การเยือนผู้นาทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ
ที่ล้วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียให้แน่น
แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้น และผลั กดั น ความร่ ว มมื อที่ เกิ ด ขึ้น แล้ ว ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ในด้านการค้าและการลงทุนทั้งสอง
ฝ่ายเร่งรัดการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยและ
อิน เดี ย ให้ บ รรลุ ผ ลโดยเร็ ว ทั้ ง นี้ ไทยพร้ อ มสนั บ สนุ น
อินเดียเข้ามาลงทุนในไทยใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) การลงทุน
ระหว่างภาคเอกชน (๒) การลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐ
(๓) การลงทุนในลักษณะความร่วมมือภาครัฐ –ภาคเอกชน
โดยเฉพาะด้านการเกษตร อุตสาหกรรมยา และระบบ
การคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ อินเดียต้องการส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ Make in India, Delhi
– Mumbai Economic Corridor และ Smart Cities รวมทั้งความร่วมมือระหว่างไทย อินเดีย เมียนมา และญี่ปุ่นในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและแนวเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงโครงการถนนสามฝ่ายไทย – เมียนมา – อินเดีย
กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อเจรจำทำงำน Working Visit ของนำยมำมุด อับ บำส (Mahmud
Abbas) ประธำนำธิบดีปำเลสไตน์ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
การเยือนครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ ทั้งสองฝ่ายประสงค์ให้เพิ่มปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในระดับประชาชนและภาคเอกชน ทั้งนี้ ไทยสนับสนุน
การจั ดตั้ งสถานเอกอัครราชทู ตปาเลสไตน์ ประจ าประเทศไทย
ตามที่ ปาเลสไตน์ เสนอ นอกจากนี้ ไทยพร้อมให้ การสนั บสนุ น
การพั ฒนาปาเลสไตน์ ในสาขาต่ าง ๆ อาทิ การท่ องเที่ ยว กี ฬา
การเกษตร สาธารณสุขและพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือปาเลสไตน์ภายใต้กรอบความร่วมมือ Conference
on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian
Development (CEAPAD)
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กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Visit) ของนำงออง ซำน ซู จี (Aung San Suu Kyi) ที่ปรึกษำ
แห่งรัฐสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙
เป็นการเยือนในโอกาสการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด โดยไทยย้า
ความพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุก ๆ ด้าน เพื่อผลประโยชน์
ร่ ว มกั น ของประชาชนทั้ ง สองประเทศ ในด้ า นแรงงาน
นายกรัฐมนตรีให้คามั่นว่าจะดูแลแรงงานชาวเมียนมาที่เข้า
มาทางานในไทย รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานเมียนมา ทั้งนี้ นางออง ซานฯ แสดงความขอบคุณ
รั ฐ บาลไทยที่ ใ ห้ ก ารคุ้ ม ครองและดู แ ลแรงงานเมี ย นมา
เป็นอย่างดี ทั้งด้านสาธารณสุข และการศึกษา นายกรัฐมนตรี
ได้ เน้ นย้ าการให้ความช่ว ยเหลือแก่เมี ยนมาอย่ างต่อเนื่ อง
เพื่อนาพาทั้งสองประเทศให้พัฒนาไปพร้อมกัน และพร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาตามแนวชายแดนต่าง ๆ อาทิ
ด้านสาธารณสุ ข และด้านการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน
รวมทั้งโครงการผืนป่าอาเซียน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณากาหนดพื้นที่การก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้าความสาคัญ
ของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีจะส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทาธุรกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเน้นความยั่งยืน ซึ่งเมียนมาพร้อมที่จะดูแล
นักธุรกิจไทย และเห็นด้วยกับไทยในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในการเยือนครั้งนี้ ได้มีการลงนามเอกสาร
๓ ฉบับ ได้แ ก่ ๑. ความตกลงว่า ด้ว ยการข้า มแดนระหว่า งไทยกับ เมีย นมา ๒. บัน ทึกความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ว มมือ
ด้านแรงงาน ๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือ
ด้านแรงงานระหว่างสองประเทศต่อไป
กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Visit) ของนำยทองลุน สีสุลิด (Thongloun Sisoulith) นำยกรัฐมนตรี
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ ๖ - ๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙
เป็นการเยือนเพื่อแนะนาตัวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-ลาว ติดตามความคืบหน้าและสานต่อความร่วมมือ
ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ ด้านสังคมและการพัฒนา
ตลอดจนสนั บ สนุ น การร่ ว มลงทุ น การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน สะพาน รางรถไฟ สนามบิน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือ
ด้านแรงงาน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ
การร่วมมือด้านพลังงาน โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรี
สปป. ลาวเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Asia Cooperation Dialogue
(ACD) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ ก รุ ง เทพฯ และหวั ง ว่ า ผลหารื อจะเป็ น พื้ น ฐานความร่ ว มมื อ
ระหว่างสองประเทศในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๑ ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพ
และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๓ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี
สปป. ลาว ได้ เ ดิ น ทางไปยั ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เพื่ อ รั บ มอบปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (การจั ด การ)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “สปป.ลาวสู่อนาคตการพัฒนา”
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมอบเหรียญตรามิตรภาพแก่กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
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กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Visit) ของดำโต๊ะ ซรี โมฮัมหมัด นำจิบ บิน ตุน อับดุล รำซัค
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย และเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมประจำปีระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับนำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙
การเยือนเป็นโอกาสในการกระชับ ความสัมพั นธ์อัน
ใกล้ ชิ ด และเพิ่ ม พู น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยกั บ มาเลเซี ย
โดยในปี ๒๕๖๐ ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๐ ปี
ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกด้วย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรกระชับความร่วมมือ
ด้ า นการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารและข่ า วกรองให้ ม ากขึ้ น
และใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใน
การดาเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สั น ติ ภ าพในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ นอกจากความมั่ น คงแล้ ว
ทั้ ง สองฝ่ า ยยั ง เน้ น ย้ าการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการค้ า
การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือด้านอาหารฮาลาล
การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ
ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีโ ดยกองการต่ า งประเทศมี หน้ า ที่ ในการวิ เคราะห์ ว าระงานด้ า นต่ า งประเทศ
และเสนอความเห็นกรณีแขกต่างประเทศประสงค์จะขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน
โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุญาตให้เข้า
เยี่ยมคารวะ และนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมประเด็นการสนทนา
ส าหรับ นายกรัฐ มนตรีใ นโอกาสดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มจดบั น ทึ ก การหารือ จั ด ท าสรุป บั น ทึ กการหารือ เพื่ อ
นายกรัฐมนตรีทราบหรือมีบัญชาสั่งการ ตลอดจนจัดส่งสาเนาบันทึกการสนทนาดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตามผลการหารือต่อไป
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้บริหารระดับสูงของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีจานวนประมาณ ๗๐ ครั้ง เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ความเชื่อมั่นต่อการเมือง
และเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่าง ๆ
โดยแขกต่างประเทศภาครัฐบาลที่สาคัญ อาทิ นายฮิโระชิเกะ เสะโค (Hiroshige Seko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งการหารือเป็นการกระชับ
ความสัมพั นธ์ที่แนบแน่นและใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ง เสริม
การค้ า และการลงทุ น ไทย – ญี่ ปุ่ น รวมถึ ง แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย และนายปรัก สุคน (Prak Sokhonn)
รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้า ร่วม
การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี (JC)
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยทั้งสองฝ่าย
ยืนยัน เจตนารมณ์ร่ว มกัน ที่จะกระชั บความสัม พันธ์ ที่แน่น แฟ้น ในทุ ก
ระดับและส่งเสริมความร่วมมือทุกด้าน ได้แก่ ด้านเขตแดน/การเปิดหรือ
ยกระดับจุดผ่านแดน ด้านแรงงาน ด้านการเชื่อมโยงด้านคมนาคม ด้านการค้าและการลงทุน ด้านสาธารณสุข และการศึกษา
รวมถึงด้านพลังงาน
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ภำคเอกชนที่สาคัญ อาทิ สมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (US-ASEAN Business Council : USABC)
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุก ร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งการหารือทาให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ มีความเข้าใจ
ในพัฒนาการทางการเมืองของไทย และแนวนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจ
สหรัฐฯ ที่ มีต่อการลงทุน ในไทย รวมทั้งแลกเปลี่ ยนทัศนะเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ พลังงาน สาธารณสุข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะนั กธุรกิจ เยอรมนีในไทยได้ เข้า เยี่ ย มคารวะ
นายกรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่ อ หารื อ
เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-เยอรมัน แนวทาง
เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจใหม่ๆ ในระดับภูมิภาคและโลก
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายของรัฐบาล
และการปฏิรูปประเทศ
การติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศ
อีกหนึ่งภารกิจสาคัญของกองการต่างประเทศคือ การติดตามความคืบหน้าการดาเนินการของแต่ละส่วนราชการ
ตามผลการเจรจากับแขกต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ ฝ่ายต่างประเทศ
มีความคื บหน้ าเป็ นรูปธรรม บรรลุวั ตถุประสงค์ และแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองการ
ต่างประเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดาเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศ ได้จัดทา
รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของแต่ละส่วนราชการในด้านการต่างประเทศเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบก่อนการเยือน
ต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
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ภำรกิจด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร
ภายใต้พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภารกิจด้านรัฐพิธีและพิธีการ เป็นภารกิจสาคัญ
ที่ช่วยอานวยการและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานตามภารกิจด้านรัฐพิธีและพิธีการ ดังต่อไปนี้
๑.

ภำรกิจด้ำนรัฐพิธี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินภารกิจด้านรัฐพิธี ดังนี้

๑.๑ งำนสโมสรสั น นิบ ำตเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เนื่ องในโอกำสมหำมงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ๘๘ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๘ เป็นงานรัฐพิธีประจาปีที่สาคัญของรัฐบาลอันเป็นการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในการจัดงาน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ
พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ในงาน และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงานได้พิจารณาและ
กลั่ น กรองความเหมาะสมและความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นของล าดั บ พิ ธี ก าร และจั ด การประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิจารณาเชิญ
บุ ค คลส าคั ญ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศเข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ แ ละร่ ว มถวายพระพรชั ย มงคลในงาน โดยมี รู ป แบบ
เป็นงานเลี้ยงรับรอง (The Grand Reception) และมีการดื่มถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติด้วย
นาฏศิลป์ชั้นสูงจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๑.2 งำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙
เป็นงานสาคัญที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
พิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมและความสมบูรณ์ครบถ้วนของลาดับพิธีการ การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาเชิญบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานและ
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรตินี้ ณ ทาเนียบรัฐบาล
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๑.๓ งำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๑๒ สิ ง หำคม ๒๕๕๙ ณ ท าเนี ย บรัฐ บาล นายกรัฐ มนตรีเห็น ชอบให้ ส านั กเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรีจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จฯ ในงานดังกล่าว และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเชิญบุคคลสาคัญชาวไทยทั้งองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตารวจ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม
และสื่อมวลชน รวมถึงบุคคลสาคัญทางการทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้นาองค์การระหว่างประเทศที่มี
ถิ่นพานักในประเทศไทย พร้อมทั้งบรรณาธิการสื่อต่างประเทศเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ขอ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์จากสานักราชเลขาธิการ เพื่อเชิญมาประดับในซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และขอพระราชทาน
ลายผ้าในโครงการมูลนิธิศิลปาชีพเพื่อนามาจัดทาบัตรเชิญและสูจิบัตรงาน รวมทั้งการขอพระราชทานพระราชานุญาตขอใช้
ภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อนามาจัดทาวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในงานด้วย โดยในงานมีการจัดเลี้ยง
รับรอง (The Grand Reception) การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ การดื่มถวายพระพรชัยมงคล และการทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
ในนามรัฐบาลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชดาเนินร่วมงาน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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ภำรกิจด้ำนพิธีกำรภำยในประเทศ

๒.๑ ภารกิจด้านศาสนพิธี นายกรัฐมนตรีในฐานะพุทธมามกะ มีภารกิจในการทานุบารุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาหลักประจาชาติ โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองลาดับพิธี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา ประกอบด้วย กรมการศาสนา สานัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระอารามหลวง
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมและดาเนินงาน ดังนี้
- การถวายเครื่องสักการะแด่กรรมการมหาเถรสมาคม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากลั่นกรอง
และกราบเรียนให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา มีบัญชามอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐ มนตรี ข้า ราชการการเมื องและข้า ราชการประจ าของส านั ก เลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีไ ปถวายเครื่อ งสั กการะ
แด่กรรมการมหาเถรสมาคม โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นาการถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดปากน้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการ
ในการจัดเตรียมลาดับพิธีและอานวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรีและผู้แทนนายกรัฐมนตรีในภารกิจดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน

- การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดเศวตฉัตรราชวรมหาวิ หาร แขวงบางลาภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีได้ พิจารณากลั่นกรองบั ญชีพระอารามหลวงที่ ไ ด้รับจาก
กรมการศาสนา และนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาเลือกพระอารามหลวง จากนั้นจึงยื่นความจานงขอพระราชทาน
ผ่า นไปยั ง กรมการศาสนา และเมื่ อถึงกาหนดกฐินกาลจึงติดต่อขอรับผ้ าพระกฐิ นและบริวารพระกฐิ นจากกองศาสนู ปถัมภ์
กรมการศาสนา เพื่อนาไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เชิญคณะรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ร่วมงานและร่วมทาบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินฯ โดยมีระดับการเชิญ ได้แก่ จัดทาและกลั่นกรอง
ลาดับพิธีการ จัดเตรียมบริขาร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อแจกในงาน รวมทั้งออกใบอนุโมทนา
แก่ผู้ร่วมทาบุญและรวบรวมยอดเงินทาบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
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๒.๒ ภารกิจการเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้พิจารณาและกลั่นกรองลาดับพิธีการ/ขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯ ของนายกรัฐมนตรีและภริยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสมตามธรรมเนีย มปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นหรือผิดจารีตประเพณี เนื่องจากการเข้าเฝ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์
ในพิธีต่าง ๆ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ ครบถ้วนทุกกระบวนการ หากขาดตกบกพร่อง
ขั้น ตอนใดไปถือ เป็ น การไม่ ส มควร ส่ ง ผลต่ อ ภาพลั กษณ์ ข องผู้ เฝ้ า ฯ ซึ่ ง การด าเนิ น งานนี้ เ ป็ น การสนั บ สนุ น ภารกิจ ของ
นายกรัฐมนตรีด้า นการเทิ ดทูน และด ารงไว้ ซึ่ง สถาบั นพระมหากษั ตริย์ อัน เป็ นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยทั้ง ชาติ
โดยประกอบด้วยภารกิจต่างๆ ดังนี้
- การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้
๑) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ และเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
มหามงคลนี้ นอกจากนี้ นายกรั ฐ มนตรี แ ละภริ ย า พร้ อ มทั้ ง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละภริ ย าได้ ไ ปลงนามถวายพระพร
โดยนายกรัฐมนตรี ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ในนามนายกรัฐมนตรี
และภริยา คณะรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และภริยานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรส
คณะรัฐมนตรี

๒) เนื ่อ งในวัน คล้า ยวัน พระราชสมภพสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร
(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ๒๕๕๙)
และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้

นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นหัวหน้าคณะ นาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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๓) เนื่ อ งในโอกาสวั น ราชาภิ เ ษกสมรส (วั น ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙) ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ได้พิจารณาและกลั่นกรองให้นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายผู้แทนนาแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยา และ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งหนังสือกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
- การเข้าเฝ้าฯ ในการพระราชพิธีและงานรัฐพิธี นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นาฝ่ายบริหารของประเทศไทย
เป็นผู้มีตาแหน่งเฝ้าฯ ในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงต้องจัดเตรียมภารกิจลาดับ
ขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯ ของนายกรัฐมนตรี โดยประสานขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯ ไปยังสานักพระราชวัง พิจารณาและกลั่นกรอง
จัดทาลาดับพิธีของนายกรัฐมนตรีในการเข้าเฝ้าฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตามธรรมเนียมปฏิบัติการเข้าเฝ้าฯ
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑) พระราชพิธี พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ (๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
พระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๕๙ (๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๒) รัฐพิธี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้เป็นผลัดเวรเฝ้าฯ วางพานพุ่ม และเข้าเฝ้าฯ รับ-ส่ง
เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะผู้แทนพระองค์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธ
ยอดฟ้า
๓) การเข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลมหิดล การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และการเข้าเฝ้าฯ ในงานพิธี อื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นโดย
หน่วยงานต่างๆ และได้กราบบังคมทูลพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงาน และได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญ
มายังนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าเฝ้าฯ ในงานดังกล่าว เช่น พิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม เป็นต้น
๒.๓ ภารกิจการจัดเลี้ยงในนามรัฐบาลหรือในนามนายกรัฐมนตรี
- การจัดงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล
โดยมี จุ ฬาราชมนตรี/ ประธานกรรมการกลางอิส ลามแห่ง ประเทศไทย คณะทู ตานุ ทูต องค์กรมุ สลิ ม และผู้ แทนมุส ลิ ม
จากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมงาน มีรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบงานเลี้ย งอาหารค่า (Dinner) การจัดงานนี้เป็นการแสดงถึง
ความปรารถนาดีกับผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศ ซึ่งการดาเนินงานนี้เป็นการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาของรัฐบาล
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- การจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ ครั้งที่ ๓๑ ในการแข่งขัน
กีฬาโอลิม ปิกส์ ครั้ง ที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองริโอ เดอจาเนโร สหพั นธ์สาธารณรัฐบราซิ ล
ประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล ประกอบด้วย เหรียญทองจานวน ๒ เหรียญ เหรียญเงินจานวน ๒ เหรียญ และเหรียญ
ทองแดงจานวน ๒ เหรียญ นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาเนินการจัดเลี้ยงรับรอง ในโอกาส
พิเศษในนามรัฐบาล โดยจัดให้มีพิธีต้อนรับและจัดเลี้ยงรับรองนักกีฬาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานประสานงานขั้นตอนทางพิธีการของนายกรัฐมนตรี การต้อนรับคณะนักกีฬา และ
รับผิดชอบการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลในนามรัฐบาล ซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีในมิติการสนับสนุนทางด้านการกีฬา
๒.๔ ภารกิจด้ านงานพิ ธีการและงานมารยาทสัง คมของนายกรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมี หน้า ที่
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในการจัด ทาล าดับ งานของนายกรัฐ มนตรีในการเป็น ประธานในงานต่ างๆ พิจ ารณา
กลั่นกรองงานพิธี การในการลงพื้ นที่ต รวจเยี่ยมและพบปะประชาชนตามส่ว นภูมิภาคของนายกรัฐ มนตรี รวมถึงพิ ธีการ
ตามมารยาทสังคมต่างๆ เช่น นายกรัฐมนตรีอวยพรวันเกิดแก่บุคคลสาคัญ นายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้แทนปฏิบัติภารกิจ
ด้านพิธีการต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากงานพิธีการภายในประเทศ เป็นงานที่มีลักษณะยืดหยุ่น สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของลาดับพิธีให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ กลั่นกรองลาดับอาวุโสในการจัดลาดับตาแหน่ง
ของผู้นาฝ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจานวนมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มี ชื่อเสียงและบุคคลผู้นาองค์การ
ต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการรักษารวมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผู้นาทางการบริหารของประเทศ
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ภำรกิจด้ำนพิธีกำรต่ำงประเทศ

ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินงานตามพันธกิจ ส่งเสริมภาพลั กษณ์ ของ
นายกรัฐมนตรีในด้านพิธีการต่างประเทศ ดังนี้
3.1 ภารกิจด้านพิธีการในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) และเพื่อเจรจาทางาน (Working Visit)
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดกาหนดการต้อนรับ
อาคันตุกะ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ รวมทั้งกาหนด
รู ป แบบในการด าเนิ น การจั ด พิ ธี ต้ อ นรั บ อย่ า งเป็ น ทางการ
ณ ท าเนีย บรัฐ บาล และการจั ดงานเลี้ย งอาหารกลางวั น หรือ
อาหารค่าอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารสาธิ ต ศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย เพื่ อ ช่ ว ย
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม นโยบายของรั ฐบาลในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อันจะทาให้เศรษฐกิจชุมชนฐานรากมีความมั่นคง และการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย - สากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
การเยื อนและสร้า งความประทับ ใจต่ออาคันตุกะ โดยในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีอาคันตุกะต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
(Official Visit) ประกอบด้วย นายไมตรีพละ สิริเสนา ประธานาธิบ ดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ระหว่างวันที่
๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีไทย - กัมพูชา อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ นายเอ็ม ฮา
มิ ด อั น สารี รองประธานาธิ บ ดี ส าธารณรั ฐ อิ น เดี ย และภริ ย า
(ระหว่ า งวั น ที่ ๓ - ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙) นางออง ซาน ซู จี
ที่ปรึกษาแห่ง รัฐ สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมีย นมา (ระหว่างวัน ที่
๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙) นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและภริยา (ระหว่างวั นที่
๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา (ระหว่างวันที่
๘ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจาปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖
นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการด้านพิธีการและพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดพิธี ต้อนรับ นายมามุด
อับบาส ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาทางาน (Working Visit) ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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ทั้ ง นี้ ในการเยื อ นของประธานาธิ บ ดี ส าธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กาและนายกรั ฐ มนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชานั้น สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่ประสานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธาน
ร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในประเทศ
ไทยเป็นการชั่วคราว ณ หอประชุมพุทธมณฑล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น การดาเนินงานที่ช่วยส่งเสริ ม
ภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้แก่ นายกรัฐมนตรีในด้ านการท านุ บ ารุงพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจ าชาติ และได้ ด าเนิน การจั ด
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล อันเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นายกรัฐมนตรีในด้านการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ ในการเยื อ นของรองประธานาธิ บ ดี ส าธารณรั ฐ อิ น เดี ย และนายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น รศ. นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรีได้นา นางซัลมา อันสารี ภริยา รองประธานาธิบดี
สาธารณรัฐอินเดีย และนางนาลี สีสุลิด ภริยานายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ ยมชมนิทรรศการ
งานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้กาหนดการเยี่ยมชม
ดังกล่าวราบรื่นและเป็นที่ประทับใจต่ออาคันตุกะ และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
จัดกาหนดการตามดาริของนายกรัฐมนตรีให้ รศ. นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรีนานางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สามพรานโมเดล) ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และ
ศูนย์ การเรียนรู้ชุ มชนบ้ านหัวอ่าว อาเภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม ซึ่ งเป็ นการด าเนินงานที่ ส่ ง เสริม ภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้แก่
นายกรัฐมนตรีในด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งภาพลักษณ์ในการสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาความรู้และ
น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการทาเกษตรกรรม ซึ่งสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่อาคันตุกะเป็นอย่างมาก โดยอาคันตุกะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกโอกาส
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3.2 ภารกิจด้านพิธีการในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากลั่นกรองภารกิจและดาเนินการด้านพิธีการในแต่ละกาหนดการของ
นายกรัฐมนตรีและภริยา และจัดของที่ระลึกและผลไม้ไทยในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบแด่บุคคลสาคัญของประเทศที่ไปเยือน
เพื่อแสดงอัธยาศัยอันดีและเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ไปเยือน ซึ่งการดาเนินงาน
ดังกล่าวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นายกรัฐมนตรี ในด้านพิธีการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การเยือนระดับทวิภาคี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการด้านพิธีการและประสานภารกิจของนายกรัฐมนตรี ในการ
เดินทางเยือนมิตรประเทศและประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีในระดับทวิภาคี ประกอบด้วย
การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่ างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเยือนตามคาเชิญของ
นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทาหน้าที่ดาเนินงานด้านพิธีการ ในกาหนดการของ
นายกรัฐ มนตรี และพิ จ ารณากลั่ น กรองความเหมาะสมของกาหนดการของภริ ย านายกรัฐ มนตรี และประสานภารกิ จ
ตามกาหนดการในระหว่างการเยือน เช่น พิธีวางพวงมาลาและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ สุสานทหารนิรนาม การหารือ
ทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย การเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand - Russia Business Dialogue งานเลี้ยง
อาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ฯลฯ รวมทั้งการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและ
ภริยา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยในระหว่างการเยือนดังกล่าว สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงาน
ในการประสานภารกิจด้านพิธีการในกาหนดการของนายกรัฐมนตรี เช่น พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ราษฎร์ปติภาวัน
พิธีวางพวงมาลา ณ ราชฆาฏอนุสรณ์สถาน มหาตมะ คานธี การเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย รักษาการ
ประธานาธิบดีอินเดียและภริยา การหารือกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น
นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการด้านพิธี การในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและภริยา
เดินทางไปเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร เพื่อเป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และทานุบารุงพระพุทธศาสนา
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๒) การประชุมระหว่างประเทศตามพันธกิจผู้นาของนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินงำนด้ำนพิธีกำรเพื่อรักษำไว้ซึ่งพันธกิจของผู้นำในกำรเข้ำร่วม
กำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี และเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย กำรประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงมะนิลำ สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
กำรประชุมสุดยอดผู้นำอำเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย กำรประชุมรัฐภำคี อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สมัยที่ ๒๑ (COP21) ณ กรุงปำรีส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส กำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สหรัฐฯ
สมัยพิเศษ ณ เมือง Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ กำรประชุมผู้นำกรอบควำมร่วมมือแม่โขง - ล้ำนช้ำง ครั้งที่ ๑
และกำรประชุม Boao Forum For Asia ณ เมืองซำนย่ำ มณฑลไห่หนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน กำรประชุมระดับผู้นำว่ำ
ด้วยควำมมั่นคงนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ กำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย สมัยพิเศษ
ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย กำรประชุม IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๕ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ กำรประชุมผู้นำ
เอเชีย - ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอูลำนบำตอร์ มองโกเลีย กำรประชุม International Conference on Blue
Ocean Strategy ครั้งที่ ๑ ณ เมืองปุตรำจำยำ มำเลเซีย กำรประชุมผู้นำ G20 ณ นครหำงโจว สำธำรณรัฐประชำชนจีน และ
กำรประชุ ม สมั ช ชำสหประชำชำติ สมั ย สำมั ญ ครั้ง ที่ ๗๑ ณ นครนิ ว ยอร์ก สหรัฐ อเมริกำ นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิ กำร
นำยกรัฐมนตรียังได้พิจำรณำกลั่นกรองกำหนดกำรของภริยำนำยกรัฐมนตรีและประสำนภำรกิจตำมกำหนดกำรของภริยำ
นำยกรัฐมนตรี ในระหว่ำงกำรเยือนด้วย โดยกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศดังกล่ำวรำบรื่นและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จะช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรีในเวทีระหว่ำงประเทศ และเป็นกำรให้ควำมมั่นใจว่ำรัฐบำล
ไทยยึดมั่นพันธกรณีระหว่ำงประเทศ

3.3 ภารกิจด้านพิธีการและมารยาทสังคมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและประสานภารกิจ ด้านพิธีการและ
มารยาทสัง คมระหว่า งประเทศของนายกรัฐมนตรี เช่น การเป็นประธานในพิ ธีเปิ ดการประชุมหรืองานระดั บนานาชาติ
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของภารกิจ จัดทาลาดับภารกิจ เตรียมความพร้อมและดาเนินงาน
เพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากล
นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาความเหมาะสมของการแสดงท่าทีอันดี ในโอกาสที่มี
อาคันตุกะระดับผู้นาและบุคคลสาคัญชาวต่างประเทศเดินทางแวะผ่านประเทศไทย และมีผู้นา อดีตผู้นาหรือบุคคลสาคัญ
ชาวต่างประเทศถึงแก่อสัญกรรม โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาความเหมาะสมและประสานภารกิจของผู้แทน
นายกรัฐมนตรีในการรับ -ส่งอาคันตุกะ พร้อมทั้งจัดกระเช้ าผลิตภัณฑ์ โอทอปเพื่อแสดงอัธยาศัยอันดีและประชาสัมพัน ธ์
ผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและประสานภารกิจของผู้แทนนายกรัฐมนตรีในการลงนาม
แสดงความเสี ยใจเมื่ อมี ผู้น า อดีตผู้น า หรือบุ คคลสาคัญชาวต่ างประเทศถึงแก่ อสั ญกรรม โดยการด าเนินงานดัง กล่ าวส่ง เสริม
ภาพลักษณ์อันดีของนายกรัฐมนตรีในด้านพิธีการต่างประเทศและมารยาทสังคมระหว่างประเทศ
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ภำรกิจด้ำนกำรเตรียมกำรด้ำนสุนทรพจน์

ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี มี หน้ า ที่ อานวยการประสานงานและสนั บ สนุ น การบริหารราชการแผ่ น ดิ น ของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นจานวนมาก ในฐานะการเป็นประธานกรรมการและในงานต่างๆ งานการประชุม รวมถึงงานต้อนรับแขกหรือ
คณะบุคคลที่ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีทั้งภารกิ จด้านรัฐพิธี และภารกิจ
ตามวาระงาน จาเป็นต้องกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดงาน มอบนโยบาย ขอบคุณ ให้กาลังใจ หรืออธิบายการดาเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลเพิ่มเติมจากที่เคยประกาศไว้ เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลให้ประชาชน สังคม ได้รับทราบและ
เข้าใจ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีภารกิจในการจัดทาสุนทรพจน์ให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลเพื่อจัดทาสุนทรพจน์ตามวาระงาน รวมทั้งการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบของนายกรัฐมนตรี ทั้งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี และการเข้าเยี่ยม
คารวะนายกรั ฐ มนตรี ในวาระปกติ ทั้ ง นี้ การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ดั ง กล่ า ว ยั ง เป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริม ภาพลั ก ษณ์ ข อง
นายกรัฐมนตรีและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ตรงกัน อันเป็นผลดีต่อการผลักดัน การบริหารราชการแผ่นดิน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในแต่ ล ะปี มี ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนสถาบั น ต่ า งๆ มี ห นั ง สื อ ขอสาร
คานิยม คานา คาปรารภ คาไว้อาลัย ฯลฯ ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ในหลายๆ โอกาส ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ประเภทลงนาม สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาสุนทรพจน์
ประเภทลงนามโดยการใช้ความรู้ ความสามารถในการยกร่างเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประชาชน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
4.๑ ภารกิจการจัดทาสุนทรพจน์ประเภทคากล่าวของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรีในโอกาสต่างๆ
ด้ำนรัฐพิธี
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นปี มหามงคลที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่าง
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ โดยสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจ
ในการจัดทาคากราบบังคมทูล คากล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้
๑) การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายกรัฐมนตรีนาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล พร้อมทู ลเกล้ าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธ ยาศัย ตามธรรมเนีย มปฏิบั ติเช่น ทุกปี พร้อม
ดาเนินการจัดทาคากราบบังคมทูล และหนังสือถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่างๆ ดังนี้
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙
- วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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๒) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๑ การจัดทาคากล่าวนายกรัฐมนตรีในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕8
“ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอานวยการ จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันรับสนองพระราชปณิธานของ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ที่ ท รงมุ่ ง มั่ น ให้ ป ระชาชนชาวไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า รวมพลั ง ความรั ก
ความสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อหลวงของแผ่นดิน ”
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของคนไทยกับกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งเชิญชวนให้คนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกัน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

๒.๒ การจั ด ท าค ากราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินการจั ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปั่นเพื่อพ่อ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕8 ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงพระรา ชทานพระราชวโรกาส
ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็นประธานกรรมการทั้ง ๑๒ คณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช “ปั่น เพื่อ พ่อ ” BIKE FOR DAD เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
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๒.๓ การจัดทาคากราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕8 ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระราชวังดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕8 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
อานวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD กราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เส้นทางกิจกรรมและการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติและขอพระราชทานพระราชานุญาต
ทรงเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงจักรยานพระที่นั่งนาขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเส้นทางสิริมงคล
๒๙ กิโลเมตร

๓) การจั ด ท าคากราบบั ง คมทู ล เนื่ องในงานสโมสรสั น นิ บาตเฉลิ มพระเกีย รติ ส มเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริกิติ์
พระบรมราชินี นาถ ในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิง หาคม ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ทาเนียบรัฐบาล เนื่องจากปีนี้เป็นวาระพิเศษ จึงมีการจัดทาคากราบบังคมทูลใน ๒ วาระ
ได้แก่
- คากราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสทอดพระเนตร
องค์ต้นแบบพระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า
- คากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ตึกสันติไมตรี
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๔) การจัดทาคากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนาถวายพระพรชัยมงคลของนายกรัฐมนตรี
และคากล่าวรายงานของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
จุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคลและถวายราชสดุ ดี เฉลิ ม พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- ในพิ ธี ถวายเครื่องราชสั กการะ จุ ดเที ยนถวายพระพรชั ย
มงคลและถวายราชสดุ ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ ง านมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “๕ ธันวามหาราช” พ.ศ. ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๙ น.
- ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุ ดี เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น.
๕) การจั ดท าค าถวายราชสดุ ดี และถวายพระพรชั ยมงคลพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ โดยมี ก าหนดบั น ทึ ก เทปวั น อั ง คารที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ดังนี้
๕.๑ นายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทย
๕.๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ และผู้แทนกลุ่มมวลชนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖) การจัดทาคาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีกาหนดบันทึกเทปในวันพุธที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ดังนี้
๖.๑ นายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทย
๖.๒ นายกรัฐ มนตรีในฐานะประธานกรรมการอานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้แทนกลุ่มมวลชนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗) การจัดทาคากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลของหม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงาน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้
ปิ่นราชัน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8) การจัดทาสุนทรพจน์ประเภทคากล่าวตามวาระงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เปิดการประชุม และการกล่าวปราศรัยบันทึกเทป จานวนกว่า
๒๐๐ รายการ ในโอกาสสาคัญต่างๆ ดังนี้
๑. การกล่าวเปิดงาน Startup Thailand 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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๒ . การกล่าวปาฐกถาพิเศษ เนื่องในพิธีเปิดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์
2016” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๓. การกล่าวปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจาปี ๒๕๕๙ ออกอากาศทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้ นายกรั ฐ มนตรี มี ภ ารกิ จ ในการเดิ น ทางไปราชการต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ตามนโยบายรัฐ บาล พร้อมกล่า วพบปะกับพี่ น้องประชาชนในจั งหวัด ต่า งๆ โดยกลุ่ มสุ นทรพจ น์มี ภารกิจในการลงพื้น ที่
ประสานงานและรวบรวมข้อมูลของจังหวัด เพื่อนามาประกอบการจัดทาคากล่าว ตัวอย่างเช่น
การกล่าวพบปะประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ พื้นที่โครงการ
ฟื้นฟูสระเก็บน้าบ้านหนองดู่ ๔๐๐ ไร่ อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
การกล่าวพบปะประชาชนชาวจังหวัดระยอง ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตาบลบ้านฉาง ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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9. การจัดทาสุนทรพจน์ประเภทลงนามของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนสถาบันต่างๆ มีหนังสือ
ขอสาร คานิย ม คานา คาปรารภ คาไว้อาลั ย ฯลฯ มายัง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจาสานั ก
นายกรัฐมนตรี จานวนกว่า ๑๘๐ รายการ ในโอกาสสาคัญต่างๆ ดังนี้
๑) การจัดทาคาปรารภนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์ลงในหนังสือ “๒๗ ประมุขแห่งราชอารยรัฐ ” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทาหนังสือขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ โดยเนื้อหาประกอบ ด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศที่ยังคงปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวม ๒๗ ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ยังคงมีความสาคัญสูงสุด และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๒) การจัดทาสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๙ โดยสมาคมข้าราชการพล
เรื อ นแห่ งประเทศไทยก าหนดจั ดพิ ธี ประกาศเกี ยรติ คุ ณและมอบครุ ฑทองค าแก่ ผู้ บริ หารราชการพลเรื อนดี เด่ น ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทาหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว
๓) การจัดทาสารของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการชุมนุ มลูกเสือ
อากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ โดยสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกาหนดจัดงานชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณอ่าวมะนาว กองบิน ๕ ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้จัดทาหนังสือที่ระลึกเพื่อรวบรวม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุม และบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือไทยต่อไป
๔) การจัดทาคาปรารภของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์ลงในหนังสือรวมบทความ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาหนดจั ดงาน
“๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” พร้อมทั้งได้จัดทาหนังสือรวมบทความพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละส านึ ก ในพระมหา กรุ ณาธิ คุ ณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
10. การจั ดท าข้ อมู ลประกอบการเข้ าพบสนทนาของบุ คคลที่ เข้ าพบนายกรั ฐมนตรี ทั้ งการเข้ าเยี่ ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีในวาระปกติ และการเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
การวิเคราะห์กลั่นกรอง ผู้ที่ประสงค์จะขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการ
รวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดเตรียม
ประเด็นการสนทนา พร้อมจัดทาคากล่าวในโอกาสดังกล่าว ทั้งการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวาระปกติและก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี จานวนกว่า ๑๐๐ รายการ
๑) การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวาระปกติ
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหน่ว ยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชนได้ เข้าเยี่ย มคารวะนายกรัฐ มนตรี
ในโอกาสสาคัญต่างๆ เช่น
- วันพุ ธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
ได้นา น.ส.รัชนก อินทนนท์ หรือเมย์ นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยและแชมป์
ประเภทหญิงเดี่ยวมือวางอันดับ ๑ ของโลก พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และนางกมลา ทองกร ผู้อานวยการ
แบดมินตันบ้านทองหยอด และโค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข และโค้ชเซียะ จือหัว
หัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติ
และขวั ญก าลั งใจแก่ นั กกี ฬาแบดมิ นตั นหญิ งเดี่ ยวมื อ ๑ ของโลก คนแรกของ
ประเทศไทย โดยนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ กล่ า วแสดงความยิ น ดี ที่ น้ องเมย์ ป ระสบ
ความสาเร็จ ได้เป็นแชมป์แบดมินตันมือ ๑ ของโลก และนาความสุขมาให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประวัติศาสตร์
ของวงการแบดมินตันของไทย
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- วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรั ฐมนตรี นางกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการท่ องเที่ ย วและกีฬ า นายสกล
วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นาคณะนักกีฬาวอลเลย์บอล
หญิงทีมชาติไทย ที่คว้าอันดับ ๕ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก ๒๐๑๖
รอบคัดเลือก ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี
ได้ ก ล่ า วชื่ น ชม ให้ ก าลั ง ใจ และขอบคุ ณ นั ก กี ฬ าที่ ส ร้ า งความสุ ข ให้ กั บ
ประชาชนคนไทย สร้างมิติใหม่ๆ ในวงการกีฬาให้กับสังคมไทยและสังคมโลก
พร้อมอวยพรให้ประสบความสาเร็จในการพัฒนาทีม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
การเข้าพบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีทุกวันอังคาร
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสสาคัญต่างๆ เช่น
- วัน อัง คารที่ ๗ มิถุน ายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเ วณด้า นหน้า ตึกบัญ ชาการ ๑
ทาเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิ ศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นาคณะ
ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ดู แอนด์ โดเนท จ ากั ด เข้ า พบ
นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาสายรัดข้อมือสีเหลือง
“จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I Love My Father” โดยสายรัด
ข้อมือสีเหลืองดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ใ นสั ง คม และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ลู ก ๆ ทุ ก คน
ได้สานึกถึงพระคุณของพ่อและตั้งใจที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
รวมทั้งเป็นการเชิญชวนให้คนไทยสวมใส่สายข้อมือนี้ เพื่อร่วมถวาย
พระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี ในวั น ที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยทางโครงการได้มีการวางจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นนา
และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางโครงการจะนาไปมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อโรงเรียนพระดาบสจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป
-

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้ าตึกบัญชาการ ๑
ท าเนี ย บรั ฐ บาล ก่ อ นการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นาผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงรถโดยสารปรับปรุงสภาพใหม่ พร้อมอุปกรณ์และ
คุณ ลั กษณะที่ ส าคัญ ของรถโดยสาร เป็ น การน ารถเมล์ ที่ ใ ช้ ง านมา ๒๐ – ๒๒ ปี
มาปรับปรุงใหม่ เพื่อลดภาระและยืดอายุการใช้งาน โดยในเบื้องต้นมีจานวน ๓ คัน
ประกอบด้ ว ยรถโดยสารใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซลแบบปรั บ อากาศและธรรมดา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมรถเมล์ที่ ขสมก.นามาจัดแสดงทั้งรถปรับอากาศไฟฟ้า
รถปรับอากาศระบบไฮบริด และรถปรับอากาศ NGV
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11. การจัดสถานที่ในการจัดงานด้านรัฐพิธี ณ ทาเนียบรัฐบาล
1) การจั ด สถานที่ ใ นการจั ด งานสโมสรสั น นิ บ าตเฉลิ ม
พระเกีย รติ เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จ พระราชด าเนิน เป็น ประธานในงานสโมสรสัน นิบ าตเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจั ดงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ าตึกไทย
คู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล
2) การจัดสถานที่ในการจัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี ทรงเสด็จ พระราชดาเนิ นเป็ น ประธาน ในงานสโมสร
สั น นิ บ าตเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี
หลังนอก ทาเนียบรัฐบาล
3) การจัดสถานที่ในการต้อนรับการมาเยือนของ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่ง
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะ
แขกของรัฐบาล ณ ทาเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี เป็ น เจ้ า ภาพเลี ้ ย งอาหารค่าเพื ่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์และ
คณะ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
4)

การจัดสถานที่ในการต้อนรับการมาเยือนของ นายดาโต๊ะ ซรี ฮัจญี มู ห์ฮัมหมัด นาจิบ บินตุน อับดุล ราชัค
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายดาโต๊ะ ชรี ฮัจญี มูห์
ฮัมหมัด นาจิบ บินตุน อับดุล ราชัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ รัฐบาลไทยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทาเนียบรัฐบาล
ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หารือ
ข้อราชการกับ นายกรัฐ มนตรี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็น เจ้ าภาพเลี้ ย ง
อาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะ ณ ตึกสันติไมตรี
ทาเนียบรัฐบาล
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ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น งานของรั ฐ บาล เป็ น การสร้ า งการรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่ มี ต่ อการด าเนิ น งานของรัฐ บาล โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านั ก เลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษก ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ
๑.๑ ผลิตรายการ “เปิดใจไทยคู่ฟ้า” เป็นรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์และการแก้ปัญหาที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลผ่านสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยมีรูปแบบเป็นรายการสนทนา ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี
ช่วงเวลา ๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน
๑๒ ตอน (ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๙)

๑.๒ ผลิตรายการ “The Insider” เป็นรายการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของรัฐบาล และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างการมี
ส่ว นร่ว มของประชาชนโดยการน าข้อคิ ด เห็น มาน าเสนอในรายการด้ ว ย มี รูป แบบเป็ น รายการสนทนา (ภาษาอัง กฤษ)
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกอากาศทั้งสิ้น จานวน ๘ ตอน อาทิ Insight of the
draft charter : Mr. Norachit Sinhaseni Thailand 4.0 : Dr. Suvit Maesincee Thailand, G77 and the UN :
Mr. Virachai Plasai เป็นต้น
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๒.

สื่อออนไลน์
เว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) เป็นอีกหนึ่งช่องทางของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสาหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรี ทั้งในและต่างประเทศ ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของ
รั ฐบาล รวมทั้ งผลการประชุ ม คณะรั ฐมนตรี และเหตุ การณ์ ส าคั ญอื่ นๆของประเทศ โดยน าเสนอในรู ปแบบต่ างๆ ได้ แ ก่
ข่า วประชาสัม พัน ธ์ ภาพถ่า ย วี ดิทัศน์ อิน โฟกราฟิค และโซเชีย ลมีเดีย นอกจากนี้ ยัง มีการถ่า ยทอดสดภารกิจ ต่า งๆ
ของนายกรัฐมนตรี การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี การแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร
ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดภาพภ่ายและวีดิทัศน์จากเว็บไซต์รัฐบาลไทยได้อีกด้วย

๓. สื่อสิ่งพิมพ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษกได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ วำรสำรไทยคู่ฟ้ำ เป็นวารสารที่นาเสนอเกี่ยวกับนโยบายและผลงานสาคัญของรัฐบาล รวมทั้งภารกิจของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษก
ได้ดาเนินการผลิตและแจกจ่ายไปยังหน่ว ยงานราชการ สถาบันการศึกษา จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานี
วิทยุชุมชน สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลิตทั้งสิ้นจานวน ๖ เล่ม ซึ่งมีสาระส าคัญในแต่ละเล่ ม
อาทิ ไทย ยืนหยัดอย่างภาคภูมิในเวทีโลก กองทุนการออมแห่งชาติ ประโยชน์ดีๆ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เสริมสภาพคล่อง SMEs รัฐ-ราษฎร์ร่วมใจรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

59
๕๙

๓.๒

หนังสือผลงำนรัฐบำล รอบ ๒ ปี
สส�านั
ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยส
โดยส�านั
ำนักโฆษก ได้
ได้จจัดัดพิพิมมพ์พ์หหนันังงสืสืออเผยแพร่
เผยแพร่ปประชาสั
ระชาสัมพันธ์ผลการด
ลการด�าเนิ
ำเนินงาน
รอบ ๒ ปีปีขของรั
องรัฐ บาล จจ�านวน
ำนวน ๒ เล่ ม คืคืออ ๑)
๑) หนั
หนังงสืสืออบทสรุ
บทสรุป ผลงานรัฐ บาลรอบ ๒ ปี พลเอก ประยุทธ์ จั น ทร์โ อชา
นายกรั
๒๕๕๙)
และและ
๒) หนั
สือรายงานผลงานรั
ฐบาลรอบ
๒ ปีพลเอก
นายกรัฐฐมนตรี
มนตรี(๑๒
(๑๒กักันนยายน
ยายน๒๕๕๗
๒๕๕๗– ๑๒
– ๑๒กันกัยายน
น ยายน
๒๕๕๙)
๒)งหนั
ง สื อ รายงานผลงานรั
ฐ บาลรอบ
๒ ปี
ประยุ
จันทร์
ฐมนตรีฐมนตรี
(๑๒ กั(๑๒
นยายน
๒๕๕๗
– ๑๒
กันกัยายน
พลเอกทธ์ประยุ
ทธ์โจัอชา
นทร์นายกรั
โอชา นายกรั
กันยายน
๒๕๕๗
– ๑๒
นยายน๒๕๕๙)
๒๕๕๙)แจกจ่
แจกจ่ายให้
ายให้แแก่ก่ปประชาชน
ระชาชน สื่อมวลชน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
และภาคเอกชน เพืเพื่อ่อจะได้
จะได้นนาไปประชาสั
�ำไปประชาสัมมพัพันนธ์ธ์เเผยแพร่
ผยแพร่ใให้ห้ปประชาชนได้
ระชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า
ในการท
ในการท�างานของรั
ำงานของรัฐบาลได้อย่างกว้างขวางและน
งขวางและน�ำาไปใช้
ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

๓.3

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลลงในหนังสือพิมพ์

ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี โดยส านั กโฆษก ได้ ผ ลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น งาน ของรัฐบาล
ลงในรูปแบบสกู๊ปข่าว โดยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหลัก ซึ่งมีประชาชนสนใจอ่านเป็นจานวนมาก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผลการดาเนินงานของรัฐบาลให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เป็นต้น
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๓.4

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมำยข่ำวรัฐบำลเพื่อประชำชน
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษกร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานของรัฐบาลในรูปแบบจดหมายข่าว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เป็นไปอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

๔. กิจกรรมประชำสัมพันธ์
นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ แล้ว สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสานักโฆษกยังจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล โดยได้จัด ทาโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
ไมด้า ซิตี้ รีส อร์ท กรุง เทพฯ ทาเนีย บรัฐ บาล และศึกษาดูง านพื้น ที่ดาเนิน การตามนโยบายรัฐ บาลจัง หวัด นครนายก
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดาเนินงานของรัฐบาลแก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของค่ายฝึกอบรม
ถ่ายทอดเรื่องราวการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งนโยบายที่กาหนดขึ้นและผลงานตามนโยบายดังกล่าว การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคล
สาคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น การศึกษาดูงานใน
พื้นที่ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
จานวนมากเป็นประจาทุกปี และจากการประเมินผลโครงการพบว่า เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
การดาเนินงานของรัฐบาลมากขึ้นและพร้อมที่จะนาไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัว เพื่ อน และชุมชนของตนเองได้รับทราบ
รวมทั้งเยาวชนยังได้รับการพัฒนาทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น
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ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการดาเนินงานเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ
รวมถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.

ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติและรัฐสภำ

1.๑ งานร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และบทบาท
สาคัญโดยเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ปนช.) ทาหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
ปนช. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอความเห็ น ให้ แ ก่
คณะกรรมการฯ พิจารณา จัดทาสรุปผลการประชุม (โผ) เพื่อนาเสนอ
ความเห็น หรือ มติ ของ ปนช. ต่ อที่ ป ระชุ ม คณะรัฐ มนตรี และมี การ
ติดตามเร่งรัดร่างกฎหมายต่างๆ ของคณะรัฐมนตรีให้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัด
ติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้ าที่พิจารณา เร่ง รัด ติดตาม จัด ลาดับความสาคั ญ
เร่งด่วนของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในชั้นการพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ และพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ
ก่อนที่จะเสนอให้ ปนช. พิจารณาโดยกองประสานงานการเมือง ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติ ธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี การประสานงานร่ว มกับ หน่ วยงานดั งกล่า วเพื่ อรวบรวมข้อมูล ความคืบหน้ าของ
ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ และเร่งรัดการพิจารณาในชั้นนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น รวมถึง พิจ ารณากลั่น กรอง
ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ก่อนที่จะเสนอให้ ปนช. พิจารณาต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน
(๑) คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ได้มีการจัดประชุม ปนช. มาแล้ว ทั้งสิ้น ๔๑ ครั้ง
มีการนาเสนอเรื่องให้ ปนช. พิจารณา ดังนี้
(๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๗๘ ฉบับ
(๑.๒) พระราชกาหนด ๖ ฉบับ
(๑.๓) กรอบข้อตกลงที่ต้องเสนอให้ สนช. ให้ความเห็นชอบ จานวน ๑๕ เรื่อง
(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณา เร่งรัด ติดตามร่างกฎหมายในกระบวนการนิตบิ ัญญัติ ได้มีการจัดประชุมมาแล้ว
ทั้งสิ้น ๔๒ ครั้ง มีการเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
(๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๖๕ ฉบับ
(๒.๒) กรอบข้อตกลงและพิธีสาร จานวน ๑๑ เรื่อง
(๒.๓) ติดตามความคืบหน้าของร่า งพระราชบัญญั ติในชั้ น
การพิจารณาต่างๆ ทั้งหมด ๔๒ ครั้ง
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1.๒ กระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ถามนายกรัฐมนตรี
กระทู้ถามเป็นกระบวนการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของ
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และการตอบกระทู้ถามเป็นภารกิจสาคัญอีกประการหนึ่งในงานด้านนิติบัญญัติ
ของนายกรัฐมนตรี การขับเคลื่อนภารกิจนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกองประสานงานการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการกระทู้ถามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งถามนายกรัฐมนตรี โดยจะรับผิดชอบดาเนินการทั้งในส่วนของ
การวิเคราะห์ สรุปประมวล กระทู้ถามและการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการมอบ หมาย
ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบชี้แจงกระทู้ถาม การสรุปผลการถาม - ตอบกระทู้เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ รวมถึงการทาหน้าที่
ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคาตอบกระทู้และตลอดจนการประสานกับส่วนราชการในฝ่ายนิติบัญญัติ
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถาม
ผลกำรด ำเนิ น งำน ได้ มี ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระทู้ ถ ามของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ถ าม
นายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น ๒๕ กระทู้ถาม
1.๓ งานระเบียบวาระการประชุม และการติดตามผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดทาสรุประเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประจาทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ เพื่อรายงานให้ทราบ
วาระต่างๆ ที่ส ภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ จะมี การพิ จารณาในวันพฤหัสบดี และวัน ศุกร์ของทุ กสัป ดาห์ รวมถึงมีการติ ดต าม
การประชุม และรายงานสรุป ผลการประชุ ม ต่อนายกรัฐ มนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐ มนตรีประจาส านั กนายกรัฐ มนตรี
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจากการติดตามดังกล่าวทาให้ทราบได้ว่าขณะนี้มีร่างกฎหมาย
ที่อยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในชั้นการพิจารณาต่างๆ ดังนี้
ร่างพระราชบั
ิที่รจอพิ
จารณารั
กการวาระที
จ�ำนวน
ร่างพระราชบั
ญญัญติทญัี่รตอพิ
ารณารั
บหลับกหลั
การวาระที
่ ๑ จ่ ๑านวน
๓ เรื๓่อเรื
ง ่อง
ร่างพระราชบั
ญญัญติทญัี่คตณะรั
ฐมนตรี
รับมาพิ
จารณาก่
อนรัอบนรัหลับกหลั
การ
จานวน
๑ เรื๑่อเรืง ่อง
ร่างพระราชบั
ิที่คณะรั
ฐมนตรี
รับมาพิ
จารณาก่
กการ
จ�ำนวน
ร่างพระราชบั
ยู่ระหว่
างการพิ
จารณาของคณะกรรมาธิ
จ�ำนวน
ร่างพระราชบั
ญญัญติทญัี่อตยูิท่รี่อะหว่
างการพิ
จารณาของคณะกรรมาธิ
การวิการวิ
สามัสญามัจญานวน
๒๓๒๓
เรื่อเรืง ่อง
ร่างพระราชบั
ญญัญติทญัี่ผต่าิทนความเห็
นชอบของ
สนช.สนช.
แล้วแล้จวานวน
๑๘๙๑๘๙
เรื่อเรืง ่อง
ร่างพระราชบั
ี่ผ่านความเห็
นชอบของ
จ�ำนวน
อนุมอนุ
ัติพมระราชก
าหนด
จานวน
๖ เรื๖่อเรื
ง ่อง
ัติพระราชก�
ำหนด
จ�ำนวน
สนช.สนช.
ให้คให้
วามเห็
นชอบร่
างรัาฐงรั
ธรรมนู
ญฯญจฯานวน
๓ เรื๓่อเรื
ง ่อง
ความเห็
นชอบร่
ฐธรรมนู
จ�ำนวน
ร่างพระราชบั
ญญัญติทญัี่ขตอถอน
จานวน
๑ เรื๑่อเรื
ง ่อง
ร่างพระราชบั
ิที่ขอถอน
จ�ำนวน
รวมจรวมจ�
านวน
๒๒๖๒๒๖
เรื่องเรื่อง
ำนวน
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย
ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ด้านงานร้องเรียนที่เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย จานวน ๗๙ เรื่อง

เลขาธิกกำรนำยกรั
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มนตรี
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ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ
2.1 การติดตามการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ติ ด ตามการด าเนิ น งานการจั ด ท า
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยของคณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ กราบเรี ย นนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ ทราบ
ความคืบหน้าการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฯ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคาขอ
แก้ไขเพิ่มเติมต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรีต่อไป สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินการ
ติดตามการดาเนินงานการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ จานวนทั้งสิ้น ๑๑๙ ครั้ง โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาเอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสรุป
ความคืบหน้าในเรื่องกรอบแนวทางการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ หลักการสาคัญและโครงสร้างในการร่างรัฐธ รรมนูญ รวมทั้ง
ความคื บ หน้ า การพิ จ ารณาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ รายมาตรา นอกจากนี้ ยั ง ได้ ด าเนิ น การรวบรวมความเห็ น และข้ อ เสนอ
จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่น ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาพัฒนาการเมือง สมาคมแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ
อนึ่ ง ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ท า “รายงานผลการติ ด ตามการจั ด ท าร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย” ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล สรุปสาระสาคัญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. สรุป
กรอบระยะเวลาดาเนินการภายหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. กฎหมายที่ต้องตราขึ้นตาม
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคาขอ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะรัฐมนตรี
2.2 การติดตามการดาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้มี
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อดาเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้
ค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น และความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการปฏิ รู ป ใน
ระยะเวลาเหลือ อยู ่ ซึ ่ง ต่อ มานายกรัฐ มนตรีไ ด้ล งนามในประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เมื ่อ วัน ที ่ ๕ ตุล าคม ๒๕๕๘ สภาขับ เคลื ่อ นการปฏิร ูป ประเทศ
ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก จ านวน ๒๐๐ คน และได้มี การประชุ ม ครั้ง แรก
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยการเปิดประชุมครั้งแรก เป็นการเลือก
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรองประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ หลังจากนั้นเป็นต้นมา สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทาข้อมูลสรุปสาระสาคัญของระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันจันทร์และ
วันอังคารของสัปดาห์ และจัดทาแนวทางการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เรียนรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบความคืบหน้าการดาเนิ นงานของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมามีวาระปฏิรูปที่สาคัญ อาทิ กำรปฏิรูปกิจกำรตำรวจ
โดยการปรับปรุงระบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน กำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรศึกษำ โดยการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี
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กำรปฏิรูปด้ำนสังคม โดยการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ ระบบ กำรปฏิรูป ด้ำ นกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิ น โดยการจัด ทาการกาหนด และการขับ เคลื่อนกฎหมายว่ าด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีการจัดทาข้อมูลสรุปสาระสาคัญ
ของระเบียบวาระการประชุมไปแล้ว จานวน ๑๔ ครั้ง และระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มีการจัดทาข้อมูลสรุปสาระสาคัญของระเบียบวาระการประชุมไปแล้ว จานวน ๕๐ ครั้ง นอกจากการดาเนินการดังกล่าวแล้ว
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียัง
ได้สนับสนุนข้อมูลสรุปสาระสาคัญของระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไปยังสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงต่าง ๆ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อีกด้วย
2.3 การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
โดยที่ภารกิจในการดาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ถือเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่งของคณะรัฐมนตรี
ที่ถูกกาหนดไว้ในบทบัญ ญัติม าตรา ๑๙ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
(ฉบับ ชั่ว คราว) พุท ธศัก ราช ๒๕๕๗ ในการนี ้ คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติเ มื่อ วัน ที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์
ตั น ยุ ว รรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ประสานกั บ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และ
คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ กิจการสภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูป ประเทศ ร่ว มกัน จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ า ย โดยมี ผู้ แทนกระทรวงการต่ างประเทศ
ร่วมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการทางาน
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อนาพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน มั่นคง ต่อไป ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการความว่า “ประเด็นสาคัญ ทุกหน่วยต้องรับรู้แผนการปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล + คสช.
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) + รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับผิดชอบดาเนินการเรื่องวิปที่กล่าวถึงในที่ประชุม ครม. ๒๐ ต.ค. ๕๙”
หลังจากนั้น สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยจัดทาคาสั่งสานัก
นายกรัฐ มนตรี ที่ ๓๓๖/๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ า ย
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ และมีสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ การร่ว ม โดยคณะกรรมการฯ มี อานาจหน้ า ที่ ป ระสานและขับ เคลื่ อนการท างานในการป ฏิรูป ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยให้ติ ดตามและรายงานผล
การดาเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมทุกวันพุธของ
สัปดาห์ และตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุน
ภารกิจการประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว รวม ๓๓ ครั้ง มีข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เพื่อส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวม ๗๕ เรื่อง อาทิ การปฏิรูปกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การสร้างสังคมผู้ประกอบการและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจเพื่อสังคม
(Social Economy) การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) การปฏิรูป
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังจัดทาข้อมูลความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ า ยฯ ข้ อ มู ล ผลการประชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ในแต่ ล ะสั ป ดาห์
เรียนรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายฯ
เสนอคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
3.

ภำรกิจด้ำนคณะกรรมำธิกำร กระทู้ถำม และภำรกิจพิเศษตำมนโยบำยรัฐบำล
3.๑ งานคณะกรรมาธิ การของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ง ชาติ ที่ เสนอมายั ง นายกรัฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การ
โดยสรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็ น และข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ นากราบเรียนนายกรัฐมนตรีและ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา รวม ๔๔ เรื่อง
3.๒ สรุปสาระสาคัญ ข้อดี ประโยชน์ และข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดยสรุปสาระส าคัญ ข้อดี ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ และข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิ การเกี่ย วกับ ร่า งพระราชบั ญญั ติ ที่ ผ่ า น
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล จานวน ๑๕๑ ฉบับ
3.๓ งานสรุป คาตอบกระทู้ถามของสมาชิ กสภานิ ติบั ญญั ติ แห่งชาติ ซึ่ง ถามนายกรัฐ มนตรี และนายกรัฐ มนตรี
ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน จานวน ๕ กระทู้
3.๔ การดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสร้างการรับรู้
ซึ่งมีการประชุม จานวน ๑๓ ครั้ง
3.๕ ประสานงานและร่วมอานวยการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ให้แก่
พรรคการเมือง นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มี บทบาททางการเมือง นักวิชาการ และประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ แ ทนคณะรั ฐ มนตรี ร่ ว มชี้ แ จงกั บ ผู้ แ ทนจาก
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้มีการประชุมชี้แจงครั้งแรก
ในส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และจัดชี้แจงในส่วน
ภูมิภ าคอีก จานวน ๓ ครั้ง คือ จัง หวัด นครศรีธ รรมราช เมื่อ วัน ที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๕๙ จัง หวัด เชีย งใหม่ เมื่อ วัน ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวม ๔ ครั้ง
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4.

ภำรกิจสนับสนุนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และกำรประชุมอื่นๆ

4.๑. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๓ คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉัน ท์ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ รับผิดชอบการเชิญประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม การสนับสนุนข้อมูลและจัด เตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม จัดทารายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม นาเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ
4.๒ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อน
และการปฏิรูป ด้านสาธารณสุ ข โดยปฏิบัติหน้าที่ เป็น ผู้ช่ว ยเลขานุก าร รับผิ ดชอบจัดท าสรุปผลการประชุ มนาเรีย นรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก สกล ชื่นตระกูล) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ) ทราบ
4.๓. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ด้ า นการปลู ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า งการรั บ รู้
ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รับผิดชอบเชิญประชุม การจัด
ระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทารายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ต ามที่
คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
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ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร
1. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งในส่วนที่เป็นระบบ
สารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ระบบการประชุมทางไกลภาครัฐ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ระบบไฟฟ้า
สารองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจาเป็น และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการทางาน
แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีท่ีได้ดาเนิน การมาแล้วในปีท่ีผ่านมาให้เกิดประโยชน์ (Utilization) สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์สนับสนุน และมุ่งเน้นไปที่ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายภาครัฐโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี

ภำพแสดงแนวทำงกำรรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยจำแนกตำมชนิดอุปกรณ์
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สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้พัฒนาระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Firewall) โดยแทนที่ระบบอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายแบบ Traditional Firewall ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยแบบ Next Generation Firewall พร้อมระบบ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized Management) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ดูแลระบบ (Network Administrator)
สามารถบริหารจัดการการใช้งานระบบเครือข่ายในรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภำพแสดงแนวคิดกำรทำงำนของระบบรักษำควำมปลอดภัยแบบ
Next-Generation Firewall
สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เป็นระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายที่บูรณา
การการรักษาความปลอดภัยในหลายด้านเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันสแปมเมล์ ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก และระบบกลั่นกรองเว็บไซต์
โดยสามารถรองรับการจราจรข้อมูลได้สูงถึง 30 จิกะบิตต่อวินาที อย่างต่อเนื่องในลักษณะ High Availability รองรับการ
พัฒนาต่อยอดในระยะต่อไปตามแนวคิดการออกแบบระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายแบบ Sandwich Model Design หรือ
2-Tier/3-Tier Firewall Design ตามพลวัตของมาตรฐานแนวคิดระบบรักษาความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังได้พัฒนาต่อยอดการให้บริการแอพพลิเคชั่น ข่าวออนไลน์สาหรับ
อุปกรณ์ Tablet และ Mobile และแอพพลิเคชั่นข่าวตัด (Online News Clipping) สนับสนุนการบริหารและปฏิบัติราชการ
ตามการประสานขอรับบริการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรั บการดาเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้มี
นโยบายการเตรียมความพร้อมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค การจัดทาเอกสารประกอบ การใช้จ่ายงบประมาณ และ
แนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจานวนรวมกว่า
10 โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภำพแสดงแอปพลิเคชันข่ำวตัด Online News Clipping)
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2. กำรพัฒนำระบบบริหำร
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานพัฒ นาองค์การตามมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
พัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการดาเนินแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ต้องสอดรับกับ
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ซึ่งได้แก่ การจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ดังนี้
๑. กำรจัดทำคำรับรอง กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองฯ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองในรูปแบบรายงานผลรอบ ๑๒ เดือนและรายงานผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน สาหรับตัวชี้วัดของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น ๒ มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายใน
๑.๑ มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล มีตัวชี้วัดภารกิจหลัก ๕ ตัว ได้แก่ (๑) ระดับความเชื่อมั่น
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ต่อการดาเนินงานของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
น้าหนักร้อยละ ๒๕ (๒) ระดับความสาเร็จของการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนสาคัญ น้าหนักร้อยละ ๑๕
(๓) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( PMOC) เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ น้าหนักร้อยละ ๑๕ (๔) ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐ บาลของประชาชน
น้าหนักร้อยละ ๑๐ (๕) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
น้าหนักร้อยละ ๑๐ รวมน้าหนักทั้งหมดร้อยละ ๗๕
๑.๒ มิติ ภายใน : การประเมิ น ประสิ ท ธิภาพและการพั ฒ นาองค์การ มีตั ว ชี้วั ด ๖ ตั ว ได้ แ ก่
(๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ น้าหนักร้อยละ ๕ (๒) การประหยัดพลังงาน น้าหนักร้อยละ ๒.๕ (๓) การประหยัดน้า น้าหนัก
ร้อยละ ๒.๕ (๔) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ น้าหนักร้อยละ ๕ (๕) การพัฒนาสมรรถนะองค์การ น้าหนัก
ร้อยละ ๕ (๖) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน น้าหนักร้อยละ ๕ รวมน้าหนักทั้งหมดร้อยละ ๒๕
๒. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก ารเป็ น หนึ่ ง ในตั ว ชี้ วั ด ภาคบั ง คั บ ของหน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง
เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์การโดยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
การพั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก ารในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ น การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
พั ฒ นาองค์ ก าร โดยให้ ส่ ว นราชการน าประเด็ น ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง มาจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ การ ส าหรั บ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐ มนตรีไ ด้แต่งตั้ งคณะท างานพั ฒนาสมรรถนะองค์การของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นมาดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่ Cell  การกาหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน ซึ่งการวัดระดับความสาเร็จของ
Cell  พิจารณาจากความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้
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๑) มีการกาหนดตัว ชี้ วั ดและเป้า หมายระดั บหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ องกับ เป้า หมาย
ของส่วนราชการ และพันธกิจ โดยนาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
๒) มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๓) มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๔) มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงาน
ส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ได้ ด าเนิ นการตามเป้ าหมายทุ กประการ โดยมี หน่ วยงานตั วอย่ าง
ที่เลือกมาแสดงในการรายงาน คือ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
การบริการรถรับรองที่มีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุด โดยมีรถรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเป็นโครงการ
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
๓. กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด พร้อมทั้งต้ องได้รับการตรวจประเมิ น จากสานักงาน ก.พ.ร. ทุ ก ๓ ปี ซึ่งสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ผ่านการตรวจประเมินรอบที่ ๑ แล้ว โดยได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified
Fundamental Level) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการพัฒนาองค์การมาโดยตลอด และได้เตรียมความพร้อม
การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน รอบที่ ๒ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดั ง นั้ น
ตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ อ เนื่ องมาจนถึง ปี ง บประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ ผู้ บ ริหารและบุ คลากรในองค์การได้ ให้
ความสาคัญและร่วมกันทบทวนกระบวนการบริหารจัดการองค์การในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิ เคราะห์และการจัดการความรู้
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
ผู้บริหารและบุ คลากรได้ร่วมกันประสานการทางาน ทั้ งการวิ เคราะห์ผ ลลัพ ธ์ที่ ผ่านมา วินิ จฉั ย
องค์การในเรื่องที่ต้องปรับปรุง พัฒนา สารวจความต้องการ/ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อนาผลสารวจมาปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
ในรูปแบบคณะกรรมการและคณะทางาน รวม ๙ คณะ ได้แก่
๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสานั กเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
๒) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ (การนาองค์การ) ของ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๔) คณะท างานพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ (PMQA) หมวด ๒ (การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๕ คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ (การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (PMQA) หมวด ๔ (การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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๗) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ (การมุ่งเน้นบุคลากร)
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๘) คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ (การมุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัติการ) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๙) คณะทางานจัดการแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร
ในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สลน. สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาคุณภาพองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาลและจังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของตนในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการทากิจกรรม CSR รวมทั้งการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดาริ
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

๒) โครงการ “การเสริม สร้า งการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาองค์การแห่ง การเรีย นรู้ของ สลน.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙” วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ ตึกแดง ๑ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างการจัดการความรู้และนาไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ สลน. บุคลากรมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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๓) การถ่ายทอดความรู้ของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ ตึกแดง ๑ ทาเนียบ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรม KM ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เชิญ ผู้ที่มีองค์ค วามรู้
มาถ่ายทอดความรู้ เช่น ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ บุคลากรผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ
รวมทั้ง KM ทีมระดับหน่วยงานในสังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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3. กำรพัฒนำบุคลำกร
3.1 โครงกำรปฐมนิเทศและฝึกอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หลั ก สู ต ร “กำรเป็ นข้ ำ รำชกำรที่ ดี ” ระหว่ า งวั น ที่ 5 – 22 พฤศจิ กายน 2558 ณ ท าเนี ย บรัฐ บาล และศึกษาดู ง าน
ในต่างจังหวัด มีข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่
เข้าร่วมโครงการ จานวน 46 ราย

3.2 โครงกำร Kick off meeting พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำนักเลขำธิกำรนำยกรั ฐมนตรี
ระยะที่ 1 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น.ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมตรัง
กรุงเทพ ผู้เข้า ร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและพนั กงานราชการจากทุกระดับและทุกสายงานเข้าร่วมโครงการ
จานวน 250 ราย

3.3 โครงกำรสั มมนำเชิ ง ปฏิบัติ ก ำรสร้ำ งกำรมีส่ วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกลไกกำรบู รณำกำรระบบ
กำรประสำนและติดตำมงำนนโยบำยรัฐบำลในเชิงรุก ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดฉะเชิง เทรา
มีบุคลากรของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมโครงการ จานวน 42 ราย
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3.4 โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อกำรสื่อสำรและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 การเสวนา “การคัดเลือกและการประเมินผลงานในตาแหน่งประเภท
วิชาการ” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้ น 3 อาคาร 26 สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่ว ม
โครงการ จานวน 46 ราย

3.5 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรคิดเชิงวิเครำะห์” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทาเนียบรัฐบาล ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 ราย

3.6 โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อกำรสื่อสำรและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 โดยจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
และการพัฒนาตนเอง พัฒนางานของพนั กงานราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคารสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 53 ราย
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3.7 โครงกำรฝึ ก อบรมพนั ก งำนขั บ รถยนต์ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในกำรขั บ รถยนต์ แ ละพัฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำร
จั ด ขึ้น เมื่ อวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้ น 3 อาคารส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี (ตึ กแดง)
ทาเนียบรัฐบาล มีพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์
ของส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการขั บ ขี่ ร ถยนต์ รั บ รอง ชนิ ด กั น กระสุ น อย่ า งปลอดภั ย
มีป ระสิ ท ธิภ าพ พั ฒนาการให้บ ริการรถรับ รองให้มี คุณภาพและเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้พ นั กงานขับ รถยนต์
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับรถยนต์รับรอง ชนิดกันกระสุน

3.8 โครงกำรประชุมชี้แจงเรื่อง “โครงกำร e – Payment ภำครัฐ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองปลัดกระทรวงการคลัง (นางสาวสุทธิรัตน์
รัตนโชติ) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ e – Payment ภาครัฐ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานระบบการชาระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่ง ชาติ ( National e-Payment Master Plan)
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน

3.9 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติกำร “กำรใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอัตโนมัติและกำรช่วยชีวิตขั้น
พื้น ฐำน” เมื่ อวั น จั น ทร์ ที่ 27 มิ ถุน ายน 2559 ณ ห้องประชุ ม และห้องอเนกประสงค์ ชั้ น 3 อาคาร สลน. (ตึ กแดง)
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 3 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรของ สลน. ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ประจาห้องผู้บริหารระดับสูง ตารวจรักษาการณ์ทาเนียบรัฐบาล ผู้แทนสานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในทาเนียบรัฐบาลได้มีความรู้ ทักษะ และสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติไ ด้
รวมทั้งสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น และคณะ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
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3.10 โครงกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบัญญัติ และสำระสำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญ
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม คณะรัฐ มนตรี ชั้ น 2 ส านั กเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ท าเนี ย บรั ฐ บาล
มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ประมาณ 100 คน

3.11 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มพูนสมรรถนะวิทยำกรประจำทำเนียบรัฐบำล ในกำรปฏิบัติงำน
แบบมื อ อำชี พ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 22-24
กรกฎาคม 2559 ณ ทาเนียบรัฐบาล และ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก
มากขึ้น ตระหนักในบทบาทหน้าที่วิทยากรประจาทาเนียบรัฐบาลที่มีความสาคัญ
ต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยส่วนรวม ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการ
เป็นวิทยากร อาทิ การเตรียมและลาดับข้อมูลการบรรยาย การใช้ภาษาที่เหมาะสม
ในการสื่ อ สารทั้ ง การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนาชมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร และผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กร และมุ่งมั่นอย่างมั่นใจในการร่วมกันทางานเป็นทีม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ส่งเสริมความรักความสามัคคี
ระหว่างบุคลากรภายในทาเนียบรัฐบาลและการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.12 โครงกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ด้ำนงำนต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนรองรับกำรกำหนด
นโยบำยต่ำงประเทศภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ASEAN Economic Community : AEC เมื่อวัน ที่
5 – 6 สิงหาคม 2559 ณ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการ ประมาณ 50 คน
3.13 กำรสัมมนำเพื่อสร้ำงเครือข่ำย HR SPM และควำมผูกพันในองค์กำร" เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุ รี มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ ประมาณ 62 คน
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3.14 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดทำคำขอเพิ่มอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 – 24
กันยายน 2559 ณ ทาเนียบรัฐบาล และชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม มีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ประมาณ 76 คน

4. พิธีลงนำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและถ่ำยทอดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ของ สลน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม 2559
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างหัวหน้า
ส่วนราชการกับผู้ อานวยการส านั ก/ศูน ย์/กลุ่ม และจัดให้มี พิ ธี ลงนามคารับ รองการปฏิบั ติราชการและถ่ายทอดตัว ชี้วั ด
ยุทธศาสตร์ของ สลน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม
โดยเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีไ ด้ กรุณ าให้เกีย รติ เป็ นประธานในพิ ธีล งนามฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้ น 3 อาคารส านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมพิธีจานวน 115 ราย

5.
โครงกำรประชุ มเชิงปฏิบั ติกำร กำรจัดท ำแผนปฏิ บัติ รำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ของส ำนักเลขำธิ กำร
นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3-4 กันยำยน 2559
ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี
พ.ศ. 2559 – 2562 ของสานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 3-4 กัน ยายน 2559 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์
กรุงเทพฯ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิ จ การบ้ า นเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ ง ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ๔ ปี
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี โดยเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนสามารถตอบสนอง
เป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 91 ราย
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6.
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์เรื่องทบทวนวิสัยทัศน์ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ”
ระหว่ำงวันที่ 26-27 กันยำยน 2559
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องทบทวนวิสัยทัศน์
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารสานัก
เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (ตึ กแดง 1) โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาวิ เ คราะห์ เ รื่อ งทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ ส านั กเลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี ตามบัญชาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 77 ราย
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5. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่อยู่ในบังคั บบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ทุกส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น ๓๕ หน่วยงาน
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อต้ า นการทุ จ ริต โดยให้ อกพ. กระทรวง ปรับ เกลี่ ย อัต ราก าลั ง และกาหนดต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิบั ติ ง านของ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แล ะส านั ก งานปลั ด กระทรวงทุ ก กระทรวง
ให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะต้องเป็นกลไกในการปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ส านั กเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรีไ ด้ จั ด ตั้ ง ศูน ย์ ป ฏิบั ติ การต่ อต้ า นการทุ จ ริต ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ
สานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี สานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาได้ดาเนินการปรับโครงสร้า ง
ส่ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการ สานักเลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี สานัก นายกรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริต และการส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรมในส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรัฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอ บงานขึ้ น ตรงต่ อ เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขอ ง
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสาน เร่ ง รั ด และก ากั บ ให้ ส่ ว นราชการในส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ด าเนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้า ที่โดยมิช อบของเจ้าหน้า ที่
ในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗)

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูน ย์ป ฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ได้ ด าเนิ น งานตามอานาจหน้ า ที่ โดยจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริต ของส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖๐) มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) สนับ สนุ นการขับ เคลื่ อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริตตามยุท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖๐)
(๒) ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประพฤติและปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
(๓) ป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ชอบ และลดความเสี่ย งในการทุ จ ริต รวมทั้ ง
ส่งเสริมมาตรการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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(๔) ประสานความร่ว มมื อกับ เครือข่า ยทุ กภาคส่ ว นในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต โดยส่ ง เสริม
ให้ป ระชาชนมี ส่ว นร่ว มในการเฝ้า ระวั งและตรวจสอบการทุจริต และสร้างความเข้ม แข็ง ของเครือข่า ยอย่ างยั่งยื น ทั้ง นี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต โดยจัดอบรมสัมมนาและเข้าร่วมการประชุมสัมมนากับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
(๒) ประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ า ราชการเพื่ อ ยกย่ อ งเป็ น ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี ๒๕๕๙ ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๓) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรม
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๒
(๔) จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity
and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕) สัมมนา เรื่อง “สัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรม”
(๖) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๘) สัมมนาโครงการติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
(๙) ประชุ ม ชี้ แ จง (ร่า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๑๐) ประชุมคณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
(๑๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “ปัจจัยความสาเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้ านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศในประชาคมอาเซียน
(๑๒) สั ม มนาสรุป ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผนบู รณาการป้ องกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๓) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจาปี ๒๕๕๙
(๑๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
องค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
(๑๕) เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”
(๑๖) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับเจ้าหน้าที่
สานักงบประมาณ
จากการจั ด อบรมและเข้ า ร่ว มการสั ม มนาดั ง กล่ า วพบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน กลไก
การขับเคลื่อนและบูรณาการการดาเนินงานของทุกภาคส่วน ตลอดจนข้อจากัด ด้านทรัพยากร และการขาดความจริงใจของ
ภาคการเมืองต่อการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐของทุกส่วนราชการ
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สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ วรรคท้ ายกาหนดให้
รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ค นที่ ห นึ่ ง ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี
ซึ่ง นายกรัฐ มนตรีไ ด้ มอบหมายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่า ยการเมื อง (นางสาวเรณู ตั ง คจิ วางกูร) เป็ น เลขานุ การ
คณะกรรมการผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรี โดยส านักเลขาธิ การนายกรัฐ มนตรี กองประสานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ปฏิบั ติ หน้ า ที่
ฝ่า ยเลขานุ การ ได้ จัด ประชุ มคณะกรรมการผู้ ช่ว ยรัฐมนตรีไ ปแล้ว ทั้ง สิ้น ๙ ครั้ง โดยได้ มีการพิจ ารณาเรื่องต่า งๆ ได้แ ก่
การดาเนินงานด้านดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม
การดาเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบขอทาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
การดาเนินงานด้านที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย และการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แผนประชารั ฐ ร่ ว มใจสร้ า งหมู่ บ้ า นชุ ม ชนมั่ น คงปลอดภั ย ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ของกระทรวงยุติธรรม การผลักดันให้เกิดการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) ส่งเสริม
การใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลของกระทรวงพลังงาน แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) และคมนาคม ๔.๐ : Smart Road/Smart
Driver/Smart Transport ของกระทรวงคมนาคม การพัฒนาและยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (OTOP Upgrade) โครงการแรงงานสะเต็มเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (STEM Workforce
for Competitiveness) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยและการบริหาร
แรงงานต่างด้าวเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน

2.

กิจกรรมของคณะกรรมกำรคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
2.๑ ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการทานุบารุงศาสนา
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
ตามพันธกิจด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และด้านการทานุบารุงศาสนา ได้แก่ การทาบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ และการท าบุ ญ ถวายภัต ตาหารเพลเพื่ อเป็ น พระราชกุศลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิง หาคม ๒๕๕๙ ณ วัด บวรนิเ วศ
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของคณะคู่สมรส
คณะรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา ในการเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ประกอบด้วย นิทรรศการ “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และนิทรรศการ “งานสมบรมราชินีนาถ” และ “เครื่องโขน”ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการดาเนินพันธกิจ ในการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ
นายกรัฐมนตรีด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.๒ ด้านการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
ในการนาคณะคู่สมรสคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยศึกษาดูงานหมู่บ้านและโรงเรียนตัวอย่างตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อาเภอสามพราน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สามพรานโมเดล) ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และชุมชนสนามจันทร์
นอกจากนี้ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกาหนดการให้ รศ. นราพร จันทร์โอชา
ภริยานายกรัฐมนตรี นานางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (สามพรานโมเดล) ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านหัวอ่าว อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจ ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรี
ในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาความรู้และน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในครัวเรือน
นอกจากนี้ ส านั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ ด าเนิ น งานร่ ว มกั บ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ใ นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมการเรียนรู้การทาบัญชีรับ-จ่ายต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง “บัญชีหนูน้อย ร้อยดวงใจในครัวเรือน” และมอบสมุดบันทึก
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล
ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนอีกด้วย
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2.๓ ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษา ในการประชุม
หารือร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พร้อมทั้งจัดการเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้ สู ง อายุ เทศบาลต าบลห้ ว ยงู อ าเภอหั น คา จั ง หวั ด ชั ย นาท เพื่ อ จะได้
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการดาเนินงานของศูนย์อื่ น ๆ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในด้านสังคม
ในการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ และด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการดาเนินพันธกิจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของนายกรัฐมนตรีในด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3

พันธกิจด้ำนกำรเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนทำเนียบรัฐบำล
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทาเนียบรัฐบาล เพื่อเป็น
การส่งเสริมสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะบุคคล ประชาชน เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริงของทาเนียบ
รัฐ บาลและศึ ก ษาดู ง าน ตลอดจนถึ ง การประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่
ความรู้เกี่ย วกับ ความเป็ น มาประวั ติ ท าเนี ยบรัฐ บาลในอดี ต จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งทาเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ทาการหลายหน่วยงาน และ
เป็นสถานที่บัญชาการ สั่งงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่จัดประชุม
คณะรัฐ มนตรี จึง ถือ ได้ว่า ทาเนีย บรัฐ บาลเป็น ศูน ย์บัญ ชาการ
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ท าเนี ย บรั ฐ บาล มี ก ารด าเนิ น งานภายใต้ ร ะเบี ย บส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการเข้า ชมและศึก ษาดูง านทาเนีย บรัฐ บาล
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานทาเนี ยบรัฐบาล ได้ ต้ อนรับคณะบุ คคลที่ ขอเข้ ามาเยี่ ยมและ
ศึกษาดูงานทาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
รวมจ านวนทั้ งสิ้ น 11 คณะ ได้ แก่ คณะนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาญจนบุรี จานวน ๖๕ คน คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จานวน ๒๘ คน คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑
จานวน ๑๖๐ คน คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จานวน ๕๐ คน
คณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จานวน ๕๘๐ คน คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒ จานวน ๑๖๙ คน คณะนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๙๓ คน คณะข้าราชการจากสานักงานเลขานุการกระทรวงกลาโหม
จานวน 14 คน คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช จานวน ๑๕๐ คน
คณะนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 30๐ คน คณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย์ จานวน 33 คน รวมจานวนผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานทาเนียบรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น
1,642 คน
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จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทาเนียบรัฐบาลของคณะบุคคล
ต่างๆ มีระดับความคิดเห็นหรือมุมมองต่อทาเนียบรัฐบาล ในทุกด้านตลอด
ปี ง บประมาณ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คณะผู้ เ ยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง าน
มีค วามเห็น ว่า ท าเนี ย บรัฐ บาลเป็ นองค์กรที่ มี ภาพลั กษณ์ ที่ ดี เป็ นสถานที่
อัน ทรงเกีย รติและทรงคุณ ค่า
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคน
ไทยทั้งประเทศ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์
ในการนาประเทศสู่ระดับสากล
และเป็น ผู้นาที่มีค วามเหมาะสมต่อการบริหารราชการแผ่น ดิน ในปัจ จุบัน
และมีความประทับใจในการให้การต้อนรับคณะบุ คคลที่เข้ามาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานทาเนียบรัฐบาล ในระดับมากที่สุด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ทาเนียบรัฐบาล
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รำงวัลที่สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้รับในปีงปบระมำณ พ.ศ. 2559
1.

งำนพระรำชทำนรำงวัลเทพทอง ครั้งที่ ๑๗

สานักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี ได้รับ พระราชทานรางวัล “เทพทอง” ในฐานะ “องค์กรดีเด่น ” ครั้ง ที่ ๑๗
จากสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร จาก พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์
รำงวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่สมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้นาความกราบ
บังคมทูลพระกรุณา พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
นาผู้รับรางวัลเทพทอง เข้าเฝ้ารับรางวัล “เทพทอง”
เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ บุ ค คลและองค์ ก ร
ในแวดวงวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศน์ ที่ มี
ความสานึ กในการจั ดรายการใช้ แ ละพู ด ภาษาไทย
ให้ ถูกต้ อง พร้อมทั้ งสนั บสนุ นการผลิ ต รายการวิ ทยุ
โทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่ งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจน
การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย
2. รำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบำล
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ รั บ เกี ย รติ จ าก พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานมอบโล่ ร างวั ล ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ผ่ า นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงิน
การคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้าน
การบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด
ซึ่งปีนี้มีส่วนราชการได้รับรางวัล จานวน 73 หน่วยงานจากส่วนราชการระดับ
กรมและมหาวิทยาลัย จานวน 224 หน่วยงาน แบ่งเป็น 88 รางวัล
การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพนี้
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังในภาพรวมของส่ว นราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
เป็นขวัญและกาลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ให้ไ ด้รับ การยกย่องเชิ ดชู และ
เป็นที่ยอมรับ โดยการระเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ตามขั้ น ตอนการบริ ห ารด้ า น
การเงิน การคลัง 5 มิติ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์แต่ละมิติ ให้เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ เช่ น มิ ติด้ านการจัดซื้ อจั ดจ้ างมี การเพิ่ ม การประเมิ น
ด้ านการก่อหนี้ ผู กพั น มิ ติ ด้ านความรับผิ ดทางละเมิ ดมี การเพิ่ มเกณฑ์ ด้ านการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นต้น รวมทั้งยังมีการเพิ่มการประเมินส่วนราชการที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานดีเลิศด้วย
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านการเบิกจ่าย เป็นผลมาจากที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสามารถบริหารจัดการการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปแผนและเป้าหมายที่กาหนดไว้

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
88
๘๘ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

กำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้ขอข้อมูล จานวน 7 ราย โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จานวน 6 ราย
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วน จานวน 1 ราย
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จานวน - ราย
4. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องจัดให้มีไว้เพื่อประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๑),(๒),(๓),(๔),(๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th และ Intranet
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบ สขร.๑ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th และ Intranet

เลขาธิกกำรนำยกรั
ารนายกรัฐฐมนตรี
มนตรี
สสำำนั�นักกเลขำธิ
รายงานประจำาปี�ปี๒๕๕9
๒๕๕๙
รายงานประจ

89
๘๙

รำยงำนกำรเงินของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕8 และ ๒๕๕9
รำยกำร
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ระยะสัน้
รำยได้คำ้ งรับ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยำว
อำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝำกระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนีเ้ งินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
ทุน
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

116,945,834.17
43,569,836.51
91,669.61
160,608,340.29

117 315 204.72
1,633,497,183.13

1,000.00
1,774,577,448.83
120,318.53
1,774,698,767.36
1,935,307,107.65

1 000.00
1 638 131 696.33
13 116 442.41
1 651 249 138.74
3 402 126 176.15

46,848,173.97
7,069,218.70
53,917,392.67

1 649 881 373.56
4 911 497.73
1 654 792 871.29

14,087,114.32
80,000,000.00
94,087,114.32
148,004,506.99
1,787,302,600.66

13 478 799.09
80 000 000.00
93 478 799.09
1 748 271 670.38
1 653 854 505.77

27,217,759.39
1,760,084,841.27
1,787,302,600.66

27 217 759.39
1 626 636 746.38
1 653 854 505.77

64,649.56
1,750,877,037.41

การนายกรั
ฐมนตรี
ส�นัำนักเลขาธิ
กเลขำธิ
กำรนำยกรั
ฐมนตรี
90
๙๐ สำรายงานประจำ
�ปี ำปี
๒๕๕๙
รำยงำนประจ
๒๕๕9

งบแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕8 และ ๒๕๕9
รายการ
รำยกำร

ปีป ๒๕๕๘
๒๕๕8

รำยได้
รายได้จำกกำรด
ากการด�ำเนิ
ำเนินนงำน
งาน
รำยได้
รายได้จำกรั
ากรัฐฐบำล
บาล
รายได้จำกงบประมำณ
ากงบประมาณ 						 ๒,๒๗๔,๖๕๗,๕๔๙.๐๙
รำยได้
2,274,657,549.09
รายได้
ร
บ
ั
เงิ
น
นอกงบประมาณ
						
-รำยได้ เงินนอกงบประมำณ
รายได้รบั เงิเงินนกูกู้จ้จำกรั
ากรัฐฐบำล
บาล 						
-รำยได้
รวมรายได้จจำกรั
ากรัฐฐบำล
บาล 						 ๒,๒๗๔,๖๕๗,๕๔๙.๐๙
รวมรำยได้
2,274,657,549.09
รายได้จำกแหล่
ากแหล่งงอือืน่ ่น
รำยได้
-รำยได้
รายได้จำกหน่
ากหน่ววยงำนอื
ยงานอืน่ ่น 							
๒๒๐,๕๑๐.๐๐
รำยได้
220,510.00
รายได้จำกกำรขำยสิ
ากการขายสินนค้ค้ำาและบริ
และบริกกำราร 					
๑,๕๑๘,๔๐๕.๒๐
รำยได้
1,518,405.20
รายได้จำกเงิ
ากเงินนช่ช่ววยเหลื
ยเหลืออและเงิ
และเงินนบริบริจจำคาค 					
-รำยรั
รายรับจำกกำรขำยครุ
จากการขายครุภภัณัณฑ์ฑ์ 						
๒๑,๓๙๐.๗๓
รำยได้
21,390.73
รายได้ดอกเบี
อกเบีย้ ้ยเงิเงินนฝำก
ฝาก 						
รวมรายได้จจำกแหล่
ากแหล่งงอือื่น่น 							๑,๗๖๐,๓๐๕.๙๓
รวมรำยได้
1,760,305.93
รวมรำยได้
2,276,417,855.02
รวมรายได้จจำกกำรด
ากการด�ำเนิ
ำเนินนงำน
งาน 					
๒,๒๗๖,๔๑๗,๘๕๕.๐๒
ค่ำาใช้จ่ำายจำกกำรด
ำเนิ
น
งำน
ยจากการด�ำเนินงาน
๒๖๔,๗๓๔,๔๔๖.๘๐
ค่ำาใช้จ่ำายด้
264,734,446.80
ยด้ำานบุ
นบุคคลำกร
ลากร 							
ำเหน็จบบ�ำนำญ
ำนาญ 						
๑๐๓,๕๗๓,๙๗๑.๘๕
บบ�ำเหน็
103,573,971.85
ตอบแทน 								๓,๐๖๓,๐๐๘.๖๓
ค่ำาตอบแทน
3,063,008.63
ค่ำาใช้สอย 						 ๑,๑๒๗,๗๗๐,๗๖๘.๔๑
1,127,770,768.41
ค่ำาวัสดุ 							
18,197,470.95
๑๘,๑๙๗,๔๗๐.๙๕
ค่ำาสำธำรณู
34,765,543.19
สาธารณูปปโภค
โภค 						
๓๔,๗๖๕,๕๔๓.๑๙
ค่ำาเสื่อมรำคำและค่
306,207,728.53
มราคาและค่ำาตัตัดดจจ�ำหน่
ำหน่ำายย 					
๓๐๖,๒๐๗,๗๒๘.๕๓
ยจากการอุดดหนุ
หนุนนและบริ
และบริจจำคาค 					
๕๙๖,๓๙๘,๗๐๐.๐๐
ค่ำาใช้จ่ำายจำกกำรอุ
596,398,700.00
ค่ำาใช้จ่ำายอืน่ น 				
60,000,012.00
				๖๐,๐๐๐,๐๑๒.๐๐
๒,๕๑๔,๗๑๑,๖๕๐.๓๖
ยจากการด�ำเนิ
ำเนินนงำน
งาน 					
รวมค่ำาใช้จำ่ ายจำกกำรด
2,514,711,650.36
รายได้สูง (ต�
กว่ำาค่ค่ำาใช้ใช้จจ่ำ่ายสุยสุททธิธิ 					
รำยได้
ต่ำ่ำ) กว่
-238,293,795.34
-๒๓๘,๒๙๓,๗๙๕.๓๔

ปปี ๒๕๕๙
๒๕๕9
๓๔,๗๐๘,๖๔๓,๑๘๐.๐๔
34,708,643,180.04
34,708,643,180.04
๓๔,๗๐๘,๖๔๓,๑๘๐.๐๔

๕๗,๗๒๐.๐๐
57,720.00
๑,๖๕๒,๔๔๕.๙๘
1,652,445.98
๒๑,๖๒๒.๒๖
21,622.26
๑,๗๓๑,๗๘๘.๒๔
1,731,788.24
34,710,374,968.28
๓๔,๗๑๐,๓๗๔,๙๖๘.๒๘
๒๖๒,๙๔๙,๔๖๔.๘๓
262,949,464.83
๑๐๘,๙๐๐,๖๖๑.๐๓
108,900,661.03
4,045,126.37
๔,๐๔๕,๑๒๖.๓๗
๒๕๕,๖๙๘,๓๑๙.๔๗
255,698,319.47
17,125,680.91
๑๗,๑๒๕,๖๘๐.๙๑
38,509,069.57
๓๘,๕๐๙,๐๖๙.๕๗
338,355,442.66
๓๓๘,๓๕๕,๔๔๒.๖๖
๓๓,๗๒๙,๐๓๙,๙๕๙.๐๐
33,729,039,959.00
๙๐,๐๐๐,๐๐๖.๐๐
90,000,006.00
๓๔,๘๔๔,๖๒๓,๗๒๙.๘๔
34 844 623 729.84
-134 248 761.56
-๑๓๔,๒๔๘,๗๖๑.๕๖

