คำนำ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนอำนวยกำรประสำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ได้จัดทำ
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8 ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
หลั ก ของหน่ว ยงำนในรอบปีที่ ผ่ ำนมำ ซึ่ ง ครอบคลุม ช่ว งระยะเวลำตั้ งแต่เ ดือ นตุล ำคม ๒๕๕7 ถึ ง
กันยำยน ๒๕๕8 ซึ่งมีสำระสำคัญของรำยงำนประจำปี ๒๕๕8 แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ภำพรวมของส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ประกอบด้ ว ย ท ำเนี ย บ
ผู้ บ ริ ห ำรฝ่ ำ ยข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ ง ท ำเนี ย บผู้ บ ริ ห ำรฝ่ ำ ยข้ ำ รำชกำรประจ ำ แผนภู มิ โ ครงสร้ ำ ง
กำรบริหำรงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ประวัตคิ วำมเป็นมำและอำนำจหน้ำที่ของสำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี แผนภูมิแสดงอัตรำกำลัง และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕8
ส่ว นที่ ๒ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำคัญ ของส ำนัก เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีประจำปี
๒๕๕8 ประกอบด้ว ย ภำรกิ จด้ำนกำรขับ เคลื่อนนโยบำยของรัฐ บำล ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ภำรกิจด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ผลงำนของรัฐบำล ภำรกิจด้ำนกำรเมือง
และกำรประสำนกิ จ กำรรั ฐ สภำ และภำรกิ จ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำองค์ ก ำร รวมทั้ ง กำรด ำเนิ น งำนตำม
พระรำชบัญญัติขอ้ มูลข่ำวสำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8
ส่วนที่ ๓ รำยงำนกำรเงินของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕8 งบแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕8
กำรปฏิบัติงำนของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลำกรสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
และควำมร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำครั ฐ ภำคเอกชน ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี จึ ง
ขอขอบคุณผูท้ ี่มสี ่วนสนับสนุนมำ ณ ที่น้ี
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ความเป็นมาของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ส ำนั กเลขำธิ กำรนำยกรัฐ มนตรี เป็ น ส่ว นรำชกำรระดั บ กรมในสั ง กัด ส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี มี เลขำธิกำร
นำยกรั ฐ มนตรี ซ่ึ ง เป็ น ข้ ำ รำชกำรกำรเมื อ งเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและรั บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บั ติ รำชกำรขึ้ น ตรง
ต่ อ นำยกรั ฐ มนตรี ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ฝ่ ำ ยช่ ว ยอ ำนวยกำรของ
นำยกรัฐมนตรี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเมือง ด้ำนวิชำกำร ด้ำนเลขำนุกำร ตลอดจน
เป็ น ศู น ย์ ป ระสำนกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ของนำยกรั ฐ มนตรี รองนำยกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจ ำ
สำนักนำยกรัฐมนตรี รวมถึงข้ำรำชกำรกำรเมืองที่นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อช่วยงำนนำยกรัฐมนตรี เช่น โฆษกประจำ
สำนักนำยกรัฐมนตรี และที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น
เมื่อย้อนอดีตไปประมำณ 82 ปี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังไม่ได้มีชื่ อและอำนำจหน้ำที่อย่ำงเป็นอยู่
ในปั จ จุ บั น เป็ น แต่ เ พี ย งหน่ ว ยงำนเล็ ก ๆ ที่ มี ร ำกฐำนมำจำกส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยเป็นหน่วยงำนระดับกรมในสำนักนำยกรัฐมนตรี
ซึ่งทำหน้ำที่ด้ำนเลขำนุกำรให้แก่นำยกรัฐมนตรี มีส่วนรำชกำรในสังกัดเพียง ๒ แผนก คือ แผนกกำรเมือง และ
แผนกตรวจสอบเรื่องรำวและควำมเห็น
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ พระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พุทธศักรำช ๒๔๘๗
ได้มีกำรยกฐำนะสำนัก งำนเลขำนุกำรนำยกรัฐมนตรีขึ้นเป็นสำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกรัฐบำล
เห็นว่ำเป็นส่วนรำชกำรสำคัญและมีภำรกิจเพิ่มมำกขึ้น
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ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้เปลี่ยนชื่อ “สำนักนำยกรัฐมนตรี” เป็น “สำนักคณะรัฐมนตรี” มีกำรแยกงำนในสำนัก
คณะรัฐมนตรีออกเป็น ๒ ทบวง คือ (๑) ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง (๒) ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร และ
มีสำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมืองของนำยกรัฐมนตรีสังกัดอยู่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มี พ ระรำชบั ญ ญั ติจั ด ระเบีย บรำชกำรส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เปลี่ย นชื่ อ
“สำนักคณะรัฐมนตรี” กลับเป็น “สำนักนำยกรัฐมนตรี” ตำมเดิม พร้อมทั้งได้มีกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้น
ในสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรกำรเมืองและงำนเลขำนุกำรของนำยกรัฐมนตรีโดยเฉพำะ
คือ สำนักทำเนียบนำยกรัฐมนตรี และสำนักบริหำรของนำยกรัฐมนตรี โดยที่
- ส ำนั ก ท ำเนี ย บนำยกรั ฐ มนตรี (ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ปรั บ เป็ น ส ำนั ก ท ำเนี ย บ
นำยกรัฐมนตรี) มีเลขำธิกำรทำเนียบนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบขึ้นตรง
ต่อนำยกรัฐมนตรี
- สำนักบริหำรของนำยกรัฐมนตรี มีเลขำธิกำรบริหำรของนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง
เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบขึน้ ตรงต่อนำยกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่ม เติม กฎหมำยว่ำ ด้วยกำรจั ดระเบียบรำชกำรส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี คือ
พระรำชบั ญ ญั ติจั ด ระเบี ย บรำชกำรส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ ยุ บ เลิกส ำนั กบริห ำรของ
นำยกรัฐมนตรีไปรวมกับสำนักทำเนียบนำยกรัฐมนตรี
ต่อมำ ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยได้มีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปลี่ยนชื่อจำก
“สำนักทำเนียบนำยกรัฐมนตรี ” เป็น “สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๑๗ จนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจำกยังไม่มีหน่วยรำชกำรที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี และที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรีโดยเฉพำะ จึงสมควรจัดตั้งสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ขึน้ ในสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมืองของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี และที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี
หลั ง จำกนั้ น เป็ น ต้ น มำ ส ำนั กเลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง อ ำนำจหน้ ำ ที่ และโครงสร้ ำ ง
ส่วนรำชกำรเรื่อยมำ จนกระทั่งในครั้งล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ส ำนั กนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีภ ำรกิจเกี่ย วกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเมือง ด้ำนวิชำกำร ด้ำนเลขำนุกำร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองสังกัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ต่อ มำ ปี พ.ศ. 2556 ตำมกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นรำชกำรส ำนัก เลขำธิก ำรนำยกรัฐ มนตรี
สำนักนำยกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อทำหน้ำที่หลัก
ในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และอานาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2555-2558)
เป็นหน่วยงำนที่เป็นเลิศในกำรอำนวยกำรและขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี

พันธกิจ (พ.ศ. 2555-2558)
๑. อำนวยกำร ประสำนงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๒. ส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรี และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชน

ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๘

ขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี
สร้ำงระบบและกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของนำยกรัฐมนตรี
เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ
มุ่งสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ
สร้ำงและรักษำบุคลำกรมืออำชีพ
บริหำรทรัพยำกรด้ำนกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่งเสริมธรรมำภิบำล

อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. เสนอแนะกำรกำหนดยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรบริหำรประเทศ
๒. อำนวยกำรและประสำนงำนกิจกำรทำงกำรเมืองกับรัฐสภำและองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ
๓. ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล รับฟังควำมเห็นและประสำน
กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
๔. เป็นศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงประสำน
ข้อสนเทศในระดับรัฐบำล
๕. ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพิธีกำรและอำนวยกำรบริกำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนภำพลักษณ์ผู้นำประเทศ
๖. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์นโยบำย ยุทธศำสตร์ และผลงำนของรัฐบำล
๗. ดำเนินกำรด้ำนกำรต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรเยือนต่ำงประเทศของ
นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
๘. เสนอควำมเห็นเพื่อกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก
นำยกรัฐมนตรี รวมทั้งกำรช่วยอำนวยกำรในกำรติดตำมและประสำนงำน กำรจัดเตรีย มข้อมูล ประเด็น
กำรประชุมหำรือและคำกล่ำวสุนทรพจน์
๙. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หรือตำมที่
นำยกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

๙

๑๐

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

แผนภูมิโครงสร้างของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

สำนักบริหำรกลำง

สำนักพิธีกำร
และเลขำนุกำร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

สำนัก
กำรต่ำงประเทศ

สำนักสถำนที่และ
รักษำควำมปลอดภัย

สำนักโฆษก

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

สำนัก
ประสำนงำนกำรเมือง

สำนักแบบพิธี
และรับรอง

สำนักประสำนและ
ติดตำมนโยบำย

หมายเหตุ (๑) สำนักแบบพิธีและรับรองเป็นหน่วยงำนที่จัดโครงสร้ำงภำยในสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ตำมคำสั่งสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๔
(๒) สำนักประสำนและติดตำมนโยบำยเป็นหน่วยงำนที่จัดโครงสร้ำงภำยในสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ตำมคำสั่งสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๖
(3) ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นหน่วยงำนตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร สำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี สำนักนำยกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

สำนักงำนผู้แทนกำรค้ำไทย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีแห่งชำติ

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ หน่วยงำนทั้ง ๓ หน่วยงำน ตั้งขึ้นตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล
โดยกำรยืมตัวบุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำช่วยปฏิบัติรำชกำร
(๑) สำนักงำนผู้แทนกำรค้ำไทย ตั้งขึ้นตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยผู้แทนกำรค้ำไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๒
(๒) สำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีแห่งชำติ ตั้งขึ้นตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
(๓) สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ตั้งขึ้นตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๖

๑๑

๑๒

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

อัตรากาลังของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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หน่วยงานในสังกัด
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้บริหาร
สานักบริหารกลาง
สานักการต่างประเทศ
สานักโฆษก
สานักประสานงานการเมือง
สานักประสานและติดตามนโยบาย
สานักพิธีการและเลขานุการ
สานักแบบพิธีและรับรอง
สานักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
สานักงานผู้แทนการค้าไทย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตาแหน่งขึ้นตรงต่อ ลธน.
รวม

จานวนอัตรากาลังทั้งหมด
ข้าราชการ
33
73
20
37
28
7
34

ลูกจ้างประจา
9
1
4
2
1
4

พนักงานราชการ
26
3
22
9
4
25

รวม
31
108
24
63
38
13
63

18
38
20
4
2
1
315

6
116
1
144

9
31
17
2
148

33
185
38
0
0
6
2
1
607

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕8
 สำนักงำนผูแ้ ทนกำรค้ำไทย และสำนักประสำนและติดตำมนโยบำย เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้
ข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำง จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ไปปฏิบัตงิ ำน
 ศูนย์ปฏิบัตกิ ำรต่อต้ำนกำรทุจริตยังไม่มกี ำรเกลี่ยอัตรำ มีคำสั่งให้ขำ้ รำชกำรไปช่วยปฏิบัตงิ ำนเป็นครั้งครำว

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8
จำนวน 6,798.5737 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 จำนวน 640.5423 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.61 จำแนกงบประมำณตำมงบรำยจ่ำยได้ ดังนี้

8

หมายเหตุ : งบรำยจ่ำยอื่นเป็นงบประมำณที่สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีตั้งไว้และโอนให้หน่วยงำนอื่นที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เบิกแทนในภำรกิจต่ำงๆ

๑๓

๑๔

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ/ แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต / โครงการ

งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

รวมทั้งสิน้

6,798.5737

-

ยุทธศำสตร์จัดสรร :
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของรัฐ
๑. แผนงำน : เทิ ด ทู น พิ ทั ก ษ์
และรักษำ สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

5,561.8388

-

5,561.8388

-

5,561.8388

-

5,561.8388

-

509.3987

-

509.3987

-

509.3987

-

509.3987

-

๑.เป้าหมายหน่วยงาน :
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยสูงสุด
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหาร
จัดการของรัฐบาลด้าน
ความมั่นคง
ยุทธศำสตร์จัดสรร:
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
๑. แผนงำน : ส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและ
สร้ำงมูลค่ำภำคกำรเกษตร
๑. เป้าหมายหน่วยงาน :
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร
ผลผลิตที่ ๑ : อานวยการ
และบริหารจัดการด้านงาน
สภาเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ/ แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต / โครงการ

ยุทธศำสตร์จัดสรร :
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี
๑.แผนงำน : พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน
๑. เป้าหมายหน่วยงาน :
อานวยการและประสานงาน
เพื่อให้ภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหาร
จัดการของรัฐบาล
๒. เป้าหมายหน่วยงาน :
สื่อมวลชน ประชาชนมี
ทัศนคติท่ดี ีต่อรัฐบาลและให้
ความร่วมมือสนับสนุนการ
ดาเนินงานของรัฐบาลอัน
นาไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตที่ ๒ : การบริหาร
จัดการการสื่อสารของ
รัฐบาลสู่สาธารณชน

งบประมาณ

๑๕

เงินนอก
งบประมาณ

727.3362

-

727.3362

-

666.5163

-

666.5163

-

60.8199

-

60.8199

-

๑๖
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ผลการปฏิบัตริ าชการที่สาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ภารกิจด้านการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
1. โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนและบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ
ดำเนินกำรจัดตลำดนัดชุมชน ริมคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้ำนข้ำงทำเนียบรัฐบำล ตำมดำริของนำยก รัฐมนตรี
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้ำชุมชน และผู้ประกอบกำรรำยย่อย ให้มีช่องทำงจำหน่ำยสินค้ำ
เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงตลำดจำกผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริกำรของไทยในด้ำนต่ำง ๆ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
ได้นำไปส่งเสริมและดำเนินกำรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
และสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ รวมทั้งกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก
กำรจัดงำนตลำดคลองผดุงกรุงเกษม เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคม ๒๕๕๘ ต่อเนื่องมำเป็น
ประจำทุกเดือน โดยนำยกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘
แต่ง ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน โครงกำรตลำดคลองผดุ ง กรุง เกษม มี รองเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรีฝ่ำ ยกำรเมื อ ง
(นำงสำวเรณู ตังคจิวำงกูร) เป็นประธำนกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร
ในช่วงเดือนมกรำคม - กันยำยน ๒๕๕๘ มีกำรจัดงำน รวม ๙ งำน ยอดจำหน่ำย รวมทั้งสิ้น ๒๓๗,๔๓๒,๐๘๑ บำท
และยอดผู้เข้ำชมงำน รวมทั้งสิน้ ๑,๑๔๘,๒๗๕ คน โดยสรุปรำยละเอียดของแต่ละงำน ดังนี้
๑. งาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้ำภำพหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทำงในกำร
จำหน่ำยกล้วยไม้ให้กับเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกปั ญหำช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยกล้วยไม้
และรองรับช่วงเวลำที่กล้วยไม้ตัดดอกให้ผลผลิตสูง รวมทั้งส่งเสริมประชำชนทั่วไปได้เลือกซื้อกล้วยไม้ และรับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ไทย มียอดจำหน่ำย รวม ๑๐,๕๑๙,๖๐๑ บำท
๒. งาน “ตลาดน้าวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
โดย กรุงเทพมหำนคร เป็นเจ้ำภำพหลัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำให้คลองผดุงกรุงเกษมเป็นสถำนที่ท่องเที่ย ว
พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้ำงรำยได้
ให้กับประชำชน ตลอดจนพัฒนำคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นเส้นทำงสัญจรทำงน้ำ โดยตลำดน้ำมีเรือแจวขำยอำหำร
และขนมไทย จำนวน ๗๐ ลำ และตลำดบกมีซุ้มจำหน่ำยอำหำรอร่อยมีชื่อ และรำคำถูก ของเขตและชุมชนต่ำง ๆ
รวมทั้งสินค้ำไทยของดีของกรุงเทพมหำนคร (Bangkok Brand) มียอดจำหน่ำย รวม ๕๕ ล้ำนบำท และยอดผู้เข้ำชมงำน
รวม ๒๐๐,๐๐๐ คน
๓. งาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice: Thainess” ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๘
โดย กรมกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้ำภำพหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และพระบรมวงศำนุวงศ์ ที่ทรงให้ควำมสำคัญในกำรมุ่งรักษำและพัฒนำข้ำวไทย โดยมีกำรจัดนิทรรศกำร
พระรำชวงศ์กับข้ำวไทย นิทรรศกำรวิชำกำรด้ำนข้ำวที่มีคุณภำพ กำรจำหน่ำยสินค้ำข้ำวคุณภำพ วัฒนธรรมเกี่ยวกับข้ำว
และชำวนำจำก ๔ ภำค และสำธิตกำรแปรรูปจำกข้ำว ผลกำรดำเนินงำน มียอดจำหน่ำยรวม ๗,๙๘๘,๔๕๐ บำท และ
ยอดผู้เข้ำชมงำน รวม ๔๘,๔๐๓ คน
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๔. งาน “เทศกาลผั ก ผลไม้ ไ ทยคุ ณ ภาพ” ระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้ำภำพหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรจำหน่ำยผลผลิตผักและผลไม้ไทยที่มีคุณภำพต่อผู้บริโภคโดยตรง โดยมีกำรจัดแสดงและจำหน่ำย
ผั ก และผลไม้ คุ ณ ภำพ พั นธุ์ ไ ม้ ผลิ ต ภั ณฑ์ แปรรู ป จำกผั กและผลไม้ กำรส่ ง เสริ มกำรขำย มียอดจ ำหน่ ำ ยรวม
๒๕,๓๙๔,๖๙๗ บำท และยอดผู้เข้ำชมงำน รวม ๑๒๗,๐๕๒ คน
๕. งาน “ถนนสายวัฒนธรรม” โดย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้ำภำพหลัก จัดงำน “ถนนสาย
วัฒนธรรม” ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เฉพำะวันศุกร์ เสำร์ และอำทิตย์ เวลำ ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
บริเ วณเชื่อมต่อ จำกงำนตลำดคลองผดุ ง กรุงเกษม จนถึง สะพำนมัฆ วำน รูปแบบงำน เป็ น ลั กษณะถนนคนเดิน
ตลำดกลำงคืน ควบคู่ไ ปกับ กำรจัด งำนตลำดคลองผดุ ง กรุงเกษม เพื่อ ให้เป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ยววิถีไ ทยเชิง อนุรักษ์
วัฒ นธรรมและประเพณีแบบไทย มี กำรแสดงศิล ปวั ฒนธรรม ๔ ภำค กำรแสดงพื้น บ้ำ น และสิน ค้ำ วั ฒนธรรม
ของดีเด่นของภูมิภำค ๔ ภำค และอำหำรไทย ๔ ภำค
ต่อมำ นำยกรัฐมนตรีได้มีดำริให้จัดถนนสำยวัฒนธรรมทุกวัน เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของประชำชน ประกอบกั บ ประชำชนให้ ก ำรตอบรั บ เป็ น อย่ ำ งมำก กระทรวงวั ฒ นธรรม
จึงปรับเปลี่ยนกำรจัดงำน เป็นจัดทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ระหว่ำงเวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และ วันศุกร์ - อำทิตย์
จัดระหว่ำงเวลำ ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ควบคู่ไปกับกำรจัดตลำดคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงสิน้ เดือนกันยำยน ๒๕๕๘
มียอดจำหน่ำยสะสมจำกสินค้ำ (ผ้ำ เครื่องประดับ อำหำร ขนม เครื่องดื่ม) จำนวน ๓๕,๙๔๑,๐๘๖ บำท มียอดผู้เข้ำชมงำน
รวมจำนวน ๓๒๒,๖๖๕ คน
๖. งาน “เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม” ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้ำภำพหลัก เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตรกรจำหน่ำยไม้ดอกไม้ประดับและปลำสวยงำมที่มีคุณภำพ โดยมีกำรจัดแสดงและจำหน่ำยไม้ดอกไม้ประดับและ
ปลำสวยงำมพันธุ์ใหม่หรือที่มีลักษณะเด่น พิเศษ กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จัดตกแต่งสวนและตู้ปลำสวยงำม กิจกรรมให้
ควำมรูแ้ ละกำรสำธิตกำรจัดตกแต่งสวนชนิดต่ำงๆ และตู้ปลำสวยงำม มียอดจำหน่ำยสินค้ำรวม ๒๓,๘๘๕,๘๕๘ บำท
ยอดผู้เข้ำชมงำนรวม ๑๒๑,๙๕๓ คน
๗. งานมหกรรม “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน” ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยกระทรวงสำธำรณสุข เป็นเจ้ำภำพหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นมำตรฐำนบริกำรในสถำนบริกำร
สุขภำพของประเทศไทย สร้ำ งมูล ค่ำ ทำงเศรษฐกิจ ของภูมิปัญ ญำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผ สมผสำน
แสดงและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน ประชำสั มพันธ์และมุ่งสร้ำงวัฒนธรรมกำรดูแล
สุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน โดยมีกำรจัดแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริกำร
คลินิกแพทย์แผนไทย บริกำรนวดแผนไทยและสปำ คลินิกให้คำปรึกษำ ตรวจ ประเมิน กลุ่มเสี่ยงอัลไซเมอร์ ฉีดวัคซีน
โรคคอตีบ ตรวจวัด IQ , EQ กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ มียอดจำหน่ำยสินค้ำและบริกำร รวม ๒๓,๓๕๙,๔๐๗ บำท
ยอดผู้เข้ำชมงำน รวม ๑๐๐,๕๙๔ คน

๑๗

๑๘
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๘. งาน “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญแด่แม่ ” ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
โดย กระทรวงอุ ตสำหกรรม เป็ น เจ้ำ ภำพหลั ก มี วั ตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็ จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันแม่ แห่ งชำติ เเละเพื่อนำเสนอสินค้ำภู มิปั ญญำไทย วิถีชีวิตชำวบ้ำน ที่เป็นจุดเริ่มต้น
ของสิ นค้ำ แสดงให้ เ ห็ น ถึง วิ วั ฒ นำกำรอุ ต สำหกรรมไทยตั้ ง แต่อ ดี ต พั ฒ นำเป็ น สิ น ค้ ำ ที่ มี ควำมทั น สมั ย สอดรั บ
ควำมต้องกำรและแนวนิยม (Trend) ของผู้บริโภคในปัจจุบัน สุดท้ำยต่อยอดเป็นสินค้ำประเภทสร้ำงสรรค์ นำสมัย
สื่อถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยที่จะก้ำวไกลสู่อนำคตต่อไป โดยมี กำรจัดแสดงและจำหน่ำยสินค้ำดีมีคุณภำพ
รำคำยุติธรรม จำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน SMEs และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ที่ผ่ำนกำรคัดสรรจำก
กระทรวงอุตสำหกรรม มียอดจำหน่ำยสินค้ำ รวม ๒๐,๖๒๓,๗๑๘ บำท และยอดผู้เข้ำชมงำน รวม ๗๕,๘๗๗ คน
๙. งาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และสินค้า GI” ระหว่าง วันที่ ๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
โดย กระทรวงพำณิชย์ เป็นเจ้ำภำพ ภำยใต้แนวคิด “ตื่นตำสินค้ำจีไอ ตืน่ ใจอัตลักษณ์ชุมชน” เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์
และประชำสัม พัน ธ์ย่ำ นธุรกิจ สร้ำ งสรรค์ใ นควำมส่ง เสริม ของกระทรวงพำณิชย์ และสิน ค้ำ GI (Geographical
Indication) หรือเรียกว่ำ “สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย
ในภูมิภำคในชุมชนต่ำง ๆ ให้มีโอกำสทำงกำรค้ำ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
กำรค้ำชุมชนของจังหวัดให้เจริญเติบโตและมีควำมเข้มแข็ง โดยมีกำรจัดแสดงและจำหน่ำยสินค้ำในย่ำนธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ และสินค้ำ GI เช่น ไม้แกะสลักบ้ำนถวำย ศิลำดลเชียงใหม่ เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน หมู่บ้ำนเบญจรงค์
ดอนไก่ดี หัตถกรรมเงินทองย้อนยุค ไข่เค็มไชยำ กำแฟเขำทะลุ/กำแฟชักชุมพร ข้ำวสังข์หยด สับปะรดภูแล ส้มโอ
ทับทิมสยำมปำกพนัง หมูย่ำงเมืองตรัง ผ้ำหำดเสี้ยว เสื่อจันทบูร หินอ่อนพรำนกระต่ำย ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำกำรประกอบธุรกิจ กำรจดทะเบียนนิติบุคคล เครื่องหมำยกำรค้ำธุรกิจ e-Commerce และ
ธุรกิจแฟรนไชส์ มียอดจำหน่ำยสินค้ำ รวม ๓๔,๗๑๙,๒๖๔ บำท ยอดผู้เข้ำชมงำนรวม ๑๕๑,๗๓๑ คน ยอดสั่งซื้อทันที
จำนวน ๓ ล้ำนบำท ยอดสั่งซื้อสินค้ำภำยใน ๑ ปี จำนวน ๑๒ ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ประมำณ ๔๒๐ ล้ำนบำท)
อนึ่ง ในกำรจัดงำน “เทศกำลผักผลไม้คุณภำพ” เป็นต้นมำ ได้มีกำรมอบหมำยให้กระทรวงพำณิชย์
จัดคลินิกให้คำปรึกษำ (MOC Clinic) และกำรจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) จัดบริกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบกำร และประชำชนทั่วไป ประจำทุกงำน โดยมีผู้เข้ำรับบริกำร MOC Clinic จำนวน ๑,๒๗๑ รำย
และผู้เข้ำรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ รำย ผู้รับบริกำรคำปรึกษำแนะนำจำก SMEs Bank จำนวน
๓๘๙ รำย วงเงิน ๗๑๐.๕๙ ล้ำนบำท และจัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำร รวมทั้งสิน้ ๑๓๕ รำย
นอกจำกนี้ กรุงเทพมหำนคร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริม โดยจัดตลำดน้ำ ในช่วงเย็นวันศุกร์ เสำร์ และ
อำทิตย์ มีเรือจำหน่ำยสินค้ำแบบวิถีไทย จำนวน ๒๐ ลำ กำรแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยบนแพทุ่น กิจกรรม
ท ำบุ ญ ตั กบำตรพระสงฆ์ท ำงเรือ เพื่ อถวำยเป็ นพระรำชกุ ศลเนื่องในโอกำสมหำมงคลสมเด็ จพระนำงเจ้ ำสิริ กิ ติ์
พระบรมรำชิ นี นำถ ทรงเจริ ญพระชนมพรรษำ ๘๓ พรรษำ ในวั นที่ ๑๒ สิ งหำคม ๒๕๕๘ และกิจ กรรมส่ ง เสริ ม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ สถำนที่เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญบริเวณรอบทำเนียบรัฐบำลและย่ำนคลองผดุงกรุงเกษม
ตลอดจนจัดบริกำรเรือ รับ - ส่ง ประชำชนที่มำร่วมงำนจำกท่ำเรือหัวลำโพง - ท่ำเรือ ทำเนียบรัฐบำล
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2. การติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
2.1 กำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนสำคัญ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรี โดยสำนักประสำนและติดตำมนโยบำยได้ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล (กขร.) ได้จัดให้มีกำรประชุม กขร.รวมทั้งสิ้น
๑๒ ครั้ง โดยได้มีกำรติดตำมขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร จัดทำรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ
สรุปผลกำรติดตำม พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้นำกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี
และเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ จำนวน ๑๒ ครั้ง (12 กันยำยน 2557- ๓๐ กันยำยน 2558)
กำรจัด ท ำรำยงำนสรุป กำรขับ เคลื ่อ นและเร่ง รัด
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลในแต่ละเดือน ได้มีกำรสรุปรำยงำน
ผลควำมก้ำ วหน้ำ ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น นโยบำยส ำคั ญ เร่ ง ด่ ว นเป็ น ประจ ำ
ทุ ก เดื อ น ดั ง นี้ กำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ กำรแก้ ไ ขปั ญ หำภั ย แล้ ง
กำรแก้ไขปัญหำกำรส่งออก กำรปรับโครงสร้ำงส่งเสริมกำรเกษตร
ให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning ภำคเกษตร ปัญหำที่ดินทำกิน
และกำรบริหำรจัดกำรน้ำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และกำรพัฒนำกำรวิจัย
พัฒ นำและนวั ต กรรม กำรพั ฒนำเขตเศรษฐกิจ พิเศษ กำรส่ง เสริม
SMEs และควำมมั่ น คงด้ ำ นพลั ง งำน มำตรกำรเพื่ อ รองรั บ กำรเข้ ำ สู่ป ระชำคมอำเซี ย น และกำรพั ฒ นำระบบ
สำธำรณสุข กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล กำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉั น ท์ ต ำมข้อ สั่ ง กำรของนำยกรั ฐ มนตรี พระรำชบั ญ ญั ติ
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ำรร่ ว มแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) กำรแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย
(ตำมข้อสังเกตของสหภำพยุโรป EU) กำรใช้มำตรกำรทำงระบบสื่อสำร
และเทคโนโลยีเพื่อปกป้องสถำบัน และภำพรวมกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำล
2.2 กำรจัด ท ำรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนของรัฐ บำล พลเอก ประยุท ธ์ จัน ทร์โ อชำ นำยกรัฐ มนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (12 กันยำยน 2557 – 12 กันยำยน 2558)
คณะกรรมกำรขั บ เคลื่อ นและเร่ง รัด กำรด ำเนิน งำนตำมนโยบำยรัฐบำล ได้มีคำสั่ ง คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบสำระและรูปแบบกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลครบรอบ ๑ ปี
โดยมีรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง (นำงสำวเรณู ตังคจิวำงกูร) เป็นประธำนอนุกรรมกำร และสำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร มีหน้ำที่พจิ ำรณำรวบรวม กลั่นกรอง
ตรวจสอบ และเรียบเรียงปรับปรุงเอกสำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลครบรอบ ๑ ปี

๑๙

๒๐
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สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินกำรรวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
ของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ และกำหนดเค้ำ โครงรวมถึงจัดทำร่ำงต้นฉบับรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี (12 กันยำยน 2557 – 12 กันยำยน 2558)
เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมกำรฯ เพื่ อ พิ จ ำรณำ และน ำเสนอคณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น งำน
ตำมนโยบำยรัฐบำลพิจำรณำ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ
2.๓ กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ข้ อ ๖ วรรคท้ำย
กำหนดให้ รองเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรีคนหนึ่งที่น ำยกรัฐ มนตรีม อบหมำยเป็น เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรผู้ช่ว ย
รัฐมนตรี ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง (นำงสำวเรณู ตังคจิวำงกูร)
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรผูช้ ่วยรัฐมนตรี โดยมีสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี สำนักประสำนและติดตำมนโยบำย
ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีกำรพิจำรณำ
เรื่อ งต่ำ ง ๆ ได้แ ก่ ควำมคืบ หน้ำ ระบบเชื่อมโยงข้อ มู ลแบบบู รณำกำรผ่ำ นระบบ National Single Window (NSW)
ของประเทศไทย กำรท ำงำนแบบบู รณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศในยุ คเศรษฐกิจ ดิจิทั ล โครงกำร MOC
Gateway Project (กำรพัฒนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพำณิชย์ (MOC e-Service) และกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพำณิชย์ (MOC Single Point)) ควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม (Illegal , Unreported and Unregulated
Fishing : IUU Fishing) กำรด ำเนิน งำนด้ำ น Digital Agriculture ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรบู รณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรท่องเที่ยวและ Thailand Tourism Gateway และศูนย์ข้อมูล
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

2.๔

คณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล (ระดับกระทรวง) (ปขก.)
2.4.1 นำยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 53/2558 ลงวันที่ 18 กุมภำพัน ธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสำนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล (ระดับกระทรวง) (ปขก.) มีผู้แทนส่วนรำชกำร
ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำเป็นองค์ประกอบ โดยมีบทบำทในกำร
ประสำนงำนเกี่ ย วกั บ กำรขั บ เคลื่อ น เร่ง รัด และผลั ก ดั น กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยรัฐ บำลและข้ อ สั่ ง กำรของ
นำยกรัฐมนตรีในภำรกิจของกระทรวง ประสำนและบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและ
ข้อ สั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรีร่วมกับส่ว นรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ย วข้อ ง และได้มี คำสั่ ง สำนั กนำยกรัฐมนตรี
ที่ 107/2558 ลงวันที่ 23 เมษำยน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ประสำนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล
(ระดั บ กระทรวง) (ปขก.) โดยมี เ ลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธำนกรรมกำร ผู้ ป ระสำนงำนบู ร ณำกำร
กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล (ระดับกระทรวง) (ปขก.) ตำมคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 53/2558 เป็นกรรมกำร
และสำนักประสำนและติดตำมนโยบำยปฏิบัติหน้ำที่ฝำ่ ยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ปขก.
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2.4.2 สำนักประสำนและติดตำมและนโยบำยปฏิบัติงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมคำสั่งในข้อ 2.1 โดยบูรณำกำรติดตำมนโยบำยรัฐบำลในประเด็นต่ำง ๆ ประกอบด้ว ย
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน กำรจัดทำ
ฐำนข้ อ มู ล กลำงของประเทศ ควำมคื บ หน้ ำ ด้ ำ นนวั ต กรรม กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ กำรผลั ก ดั น เกษตร Zoning
กำรช่วยเหลือเกษตรกร/ดูแลรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร แนวทำงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่ กำรสนับสนุนกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กำรบริหำรทรัพยำกรน้ำ/ระบบชลประทำน
กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดิ น เพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
กำรพั ฒนำเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ กำรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภำพ
กองทุนของกระทรวง กำรขยำยตัวชุมชนเมือง กำรจดทะเบียน
เรือประมง/กำรพิสูจน์สัญชำติแรงงำนประมง กำรบริหำร
จัดระเบียบบุคคลต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในไทยอย่ำงเป็นระบบ
กำรบริหำรจัดกำรขยะและกำรผลิตไฟฟ้ำจำกกำรกำจัดขยะ
และประเด็นอื่น ๆ (อำทิ กำรจัดระเบียบทำงเท้ำ ตลำด
และชำยหำด กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒนำศั กยภำพธุ รกิ จ
สินค้ำและบริกำรฮำลำล ควำมคืบ หน้ำ กำรขับ เคลื่อ น
นโยบำยเศรษฐกิจดิจทิ ัล เป็นต้น)
2.๕ กำรประสำนและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
ในช่ ว ง ๑ ปี นั บ แต่ รั ฐ บำลเข้ ำ บริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น นำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ดิ น ทำงไปรำชกำร
ตรวจเยี่ยมและพบปะประชำชนในพื้นที่ส่ วนภูมิภ ำคแล้ว จำนวน ๑๑ ครั้ง ใน ๑๒ จัง หวั ด ได้แก่ จั งหวั ดสุโ ขทั ย
นรำธิวำส พังงำ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ นครรำชสีมำ ประจวบคีรขี ันธ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ฉะเชิงเทรำ ระยอง และตรวจ
กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตำก ซึ่งสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดย สำนักประสำน
และติดตำมนโยบำย ได้ดำเนินกำรประสำนและบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อำทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น)
ในกำรจัดทำข้อมูลสำหรับนำยกรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยสั่ งกำรในกำรเดินทำงไปรำชกำร รวมทั้งประสำน
และติดตำมกำรดำเนินงำนตำมกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในส่วนภูมิภำค ตลอดจนกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
ในงำนและภำรกิ จ ในพื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ เช่ น งำนเปิ ด เวที
จุดประกำย “สำนพลังประชำรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก”
เพื่ อ ประกำศกำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ป ระชำรั ฐ
เพื่อเศรษฐกิ จฐำนรำกอย่ำงเป็ นทำงกำร กำรเปิดงำน
“Thailand Innovation and Design Expo 2558”
เพื่อเสริมสร้ำงให้คนไทยได้มีควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและ
นวั ตกรรมเพิ่ มมำกขึ้ น และพิ ธี ล งนำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ควำมร่ ว มมื อ ในโครงกำรสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ ำและ
กำรค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบกำร SMEs

๒๑

๒๒
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ตลอดจนกำรประสำนบู ร ณำกำรร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ติดตำมผลควำมคืบหน้ำกำรดำเนิน กำร
ตำ ม ข้ อ สั่ งก ำ รข อ งน ำ ย กรั ฐ มน ต รี ใ น กำ ร ปร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรต่ำ ง ๆ ตำมกฎหมำยและระเบีย บส ำนั ก
นำยกรั ฐ มนตรี เช่น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจั ด งำน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรม
รำชกุมำรี คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.)
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริ ห ำรงำนจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (กนจ.) คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมกำรนโยบำย
ที่ดิน แห่ งชำติ (คทช.)คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ (กนย.) คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิส ำหกิจ (คนร.)
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ คณะกรรมกำร
ประสำนและสนับสนุนโครงกำรหลวง (กปส.) คณะกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
(กพข.) คณะกรรมกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไข
ปัญ หำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมกำรพลัง งำน
แห่งชำติ (กพช.) คณะกรรมกำรเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.) คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (เฉพำะกิจ) และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ปีทอ่ งเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ เพื่อนำกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี
ในโอกำสแรก
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3. การตรวจงานของนายกรัฐมนตรี
ภำรกิจหนึ่งที่สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของ
นำยกรัฐมนตรี โดยสำนักพิธีกำรและเลขำนุกำร ได้แก่ กำรเดินทำงลงพื้นที่ของนำยกรัฐมนตรีไปยังจังหวัดต่ำง ๆ
ภำยในประเทศ เพื่อช่วยเหลือดูแลประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนซึ่งอำจเกิดจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ สินค้ำเกษตร
ที่มี ร ำคำตกต่ ำ หรื อ กำรตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตำมนโยบำยของรั ฐ บำล และกำรประชุ ม
คณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ (ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘)
นำยกรัฐมนตรีได้มีภำรกิจรำชกำรต่ำงจังหวัด จำนวนทั้งสิน้ ๑๓ ครั้ง ได้แก่
๑. จังหวัดขอนแก่น และกำฬสินธุ์
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
๒. จังหวัดนรำธิวำส ภูเก็ต และพังงำ ในวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๗
๓. จังหวัดนครรำชสีมำ
ในวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
๔. จังหวัดน่ำน และเชียงใหม่
ในวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
๕. จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
ในวันที่ ๒๗ –๒๘ มีนำคม ๒๕๕๘
(ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ )
๖. จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๘
๗. จังหวัดฉะเชิงเทรำ และระยอง
ในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘
๘. จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘
(ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ )
๙. จังหวัดระยอง
ในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘
๑๐. จังหวัดนครนำยก
ในวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘
๑๑. จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
ในวันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๘
๑๒. จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘
๑๓. จังหวัดตำก
ในวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๘
ในกำรดำเนินกำรจำเป็นต้องมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรเดินทำงของ
นำยกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเหมำะสม ดังนี้
3.๑ นายกรัฐมนตรี พบปะตัวแทนเกษตรกร-ประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าเกษตร
และสินค้า OTOP ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากั ด ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภำรกิจในวันดังกล่ำวนำยกรัฐมนตรีจะเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และพบปะตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว มันสำปะหลัง ข้ำวโพดและสินค้ำ OTOP
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีในฐำนะที่ต้องจัดเตรียมควำมพร้อม และอำนวยควำมสะดวก
ในกำรเดินทำงให้แก่นำยกรัฐมนตรี จะต้องดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เริ่มจำกกำรประสำนขอควำมอนุเครำะห์
สนับสนุนอำกำศยำนเครื่อง Embrear (บ.ท. ๑๓๕) จำกกองทัพบก ให้แก่คณะนำยกรัฐมนตรี และดำเนินกำรจัดทำ

๒๓

๒๔
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ผังที่นั่งภำยในเครื่องบินให้แก่คณะเดินทำง จำกนั้นประสำนจังหวัดเพื่อจัดเตรียมขบวนรถ และจัดทำผังที่นั่งในขบวน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง นอกจำกนี้ ได้ร่วมประชุมกับจังหวัดถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่
จัดประชุม กำรกำหนดจุดพื้นที่ที่ นำยกรัฐมนตรีพบปะประชำชน รวมถึงร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ ในกำรจัดเตรียม
กำรดำเนินกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยกำรจัดเตรียม
เอกสำรกำรประชุมให้แก่นำยกรัฐมนตรี กำรจัดทำคำปรำศรัยของนำยกรัฐมนตรี รำยละเอียดรูปแบบกำรจัดนิ ทรรศกำร
สินค้ำเกษตรและสินค้ำ OTOP เป็นต้น

ภาพนายกรัฐมนตรีพบปะตัวแทนเกษตรกร-ประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP
ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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3.2 การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
3.2.1 ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่ า งวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ – วั น เสาร์ ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นอกจำกจะเป็ น กำรประชุ ม นอกสถำนที่ ค รั้ ง แรกของคณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ปั จ จุ บั น แล้ ว ยั ง เป็ น
กำรพบปะสังสรรค์เพือ่ เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะรัฐมนตรี และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในส่วนกำรดำเนินกำร
ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้ำภำพหลักเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อม พร้อมทั้งจะประสำนหน่วยงำน
ที่เ กี่ย วข้ อ งในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำ นต่ำ ง ๆ โดยเริ่ม จำกกำรจั ด ประชุ ม ร่ว มระห ว่ำ งส ำนั กเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนของ
แต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน เช่น ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ นอกเหนือจำกกำรจัดเตรียมขบวนรถ ให้แก่คณะ
นำยกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำลังเจ้ำหน้ำที่ ทั้งตำรวจ ทหำร อำสำสมัคร ในกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยส่วนต่ำงๆ รวมถึงสถำนที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี สถำนที่จุดลงพื้นที่ ณ ตลำดฉัตรไชย (ตลำดเจ็ดโค้ง)
เพื่อพบปะพ่อค้ำแม่ค้ำภำยในตลำดและประชำชนที่มำจับจ่ำยซื้อของ รวมทั้งพบปะผู้ค้ำชำยหำด ผู้ประ กอบกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวด้ำนกำรประมง เนื่องจำกมีกำรจัดระเบียบชำยหำดหัวหิน
ทั้งนี้ ก่อนกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำร นำยกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชม
นิทรรศกำร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMES ซึ่งมีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่วนนีส้ ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจะดำเนินกำรประสำนกำหนดพื้นที่ในกำรจัดนิทรรศกำรและควำมเหมำะสม
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนระยะเวลำกำรเยี่ยมชม เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ในส่ว นกำรจั ด เตรีย มที่ พั ก ให้ แก่ ค ณะรัฐ มนตรี และคณะรัก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ร วมถึ ง
เจ้ำหน้ำที่ผู้ไปปฏิบัติงำน สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินกำรประสำนงำนกับ สถำนพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ ๒ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ เพื่อจัดเตรียมควำมพร้อม และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรเดินทำงไปประชุมในครัง้ นี้

ภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

๒๕

๒๖
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3.2.2 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่
กำรเดินทำงไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษำ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมควำมพร้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้แก่นำยกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี โดยประสำนสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กองทัพบก และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนอำกำศยำน
ได้ประสำนขอเครื่องบิน C130 สำหรับกำรเดินทำงให้แก่คณะรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบัติงำน ส่วนกำรจัดที่พักและ
ขบวนรถได้ประสำนจังหวัดเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะนำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีระหว่ำงปฏิบัติภำรกิจ
ภำยในจังหวัด

ภาพการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
นำยกรัฐมนตรียังได้เดินทำงไปยังอำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในด้ำนต่ำงๆ ด้วย อำทิ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ โครงกำรผลิตข้ำวคุณภำพของชำวนำผ่ำนกลไกสหกรณ์
ขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และโครงกำรยุทธกำรทวงคืนผืนป่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อพื้นที่ป่ำ
ที่ถูกบุกรุกปลูกยำงพำรำในพืน้ ที่ปำ่ พร้อมทั้งได้พบปะรับฟังปัญหำจำกประชำชนในพืน้ ที่

ภาพนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมพิราม
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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3.๓ การเดินทางไปราชการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ อาเภอแม่สอด จัง หวัดตาก
เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
เป็นกำรเดินทำงของนำยกรัฐมนตรี เพื่อตรวจควำมพร้อมและติดตำมกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ในกำรรองรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิต และกำรลงทุนข้ำมแดน และเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน กำรดำเนินกำรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จะดำเนินกำรประสำนงำนกับสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และจังหวัดตำก เพื่อพิจำรณำรำยละเอียด และกำรกำหนดจุดลงพื้นที่ให้แก่คณะนำยกรัฐมนตรี
นอกจำกนี้ ในส่วนกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงจะประสำนขอรับสนับสนุนอำกำศยำนจำกกองทัพอำกำศ
กำรจัดเตรียมขบวนรถให้แก่นำยกรัฐมนตรีและคณะ กำรตรวจเยี่ยมด่ำนศุลกำกรแม่สอด สะพำนมิตรภำพไทย - เมียนมำ
แห่งที่ ๑ เป็นต้น

ภาพนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชน
ณ ศูนย์การแสดงสินค้า

ภาพนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับหน่วยงาน/ภาคเอกชน
และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลแม่สอด

ภาพนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ ๑

ภาพนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ
ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำกกำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ข องนำยกรั ฐ มนตรี และช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี และประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของนำยกรัฐมนตรี

๒๗

๒๘
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ภารกิจด้านการต่างประเทศ
๑. การเยือนทวิภาคี
เมื่อนำยกรัฐมนตรีเข้ำรับตำแหน่งได้ให้ควำมสำคัญลำดับแรกแก่กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ
สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศสมำชิกอำเซียนตำมนโยบำยกำรต่ำงประเทศของรัฐบำล
โดยกำรเยือนประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร ได้แก่ เมียนมำ กัมพูชำ ลำว เวียดนำม
มำเลเซีย บรูไนดำรุสซำลำม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ตำมลำดับ รวมทั้ง เยือนประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์
ที่สำคัญของไทย ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น เพื่อขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ
กำรลงทุน และรถไฟควำมเร็วสูง
ในกำรไปเยือ นต่ำ งประเทศของนำยกรัฐ มนตรีดั งกล่ำ ว ส ำนั กกำรต่ำงประเทศมี ห น้ำ ที่ส ำคัญ ทั้ง ก่อ น
กำรเยือน ระหว่ำงกำรเยือน และภำยหลังกำรเยือน โดยก่อนกำรเยือน ได้ประสำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เพื่อจัดทำแผนกำรเยือนต่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี โดยได้ทำบทำมขอเยือนกับฝ่ำยต่ำงประเทศและกำหนด
ช่วงเวลำ จัดส่งคณะล่วงหน้ำเดินทำงไปประสำนงำนและเตรียมกำรเยือน เสนอร่ำงกำหนดกำรและองค์ประกอบ
ผู้ร่ว มคณะโดยพิ จ ำรณำตำมควำมเหมำะสมเพื่ อ นำยกรัฐ มนตรี พิจ ำรณำ เป็ น หน่ว ยงำนกลำงในกำรประสำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเตรียมกำรด้ำนสำรัตถะโดยกำรประสำนกับกระทรวง
กำรต่ำงประเทศเพื่อจัดเตรียมประเด็นที่นำยกรัฐมนตรีจะหยิบยกขึ้นหำรือ ในระหว่ำงกำรเยือน สำนักกำรต่ำงประเทศ
จะจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมเดินทำงประจำคณะเพื่ อดูแลประสำนงำนในภำพรวมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม
เข้ำร่วมจดบันทึกกำรหำรือข้อรำชกำร และรับผิดชอบเรื่องค่ำใช้จ่ำยของนำยกรัฐมนตรีและคณะ ภำยหลังกำรเยือน
ได้จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรเยือนและผลกำรหำรือเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีทรำบ
และมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมดำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
กำรเยือนทวิภำคีของนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำว ประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ และนโยบำยของรัฐบำล
ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำข้ำมชำติ/อำชญำกรรมข้ำมชำติ
กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน
โดยเน้นควำมร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพำทต่ำงๆ และแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภำคี
และพหุภำคี กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เพื่ออำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ทั้งด้ำนกำรเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ชีแ้ จงสถำนกำรณ์และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ด้ำนกำรเมืองของไทย กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเจรจำ
กับต่ำงประเทศเพื่อรักษำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของชำติ รวมทั้ง กำรเร่งส่งเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำ กำรลงทุน ในภูมิภำคอำเซียนและขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยสรุปสำระสำคัญ
ของผลกำรเยือนประเทศต่ำงๆ ดังนี้
๑.๑ การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๗
ทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องกำรเร่งรัดงำนสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรปรำบปรำมยำเสพติด
อย่ำ งใกล้ชิด กำรจดทะเบีย นแรงงำนและพิส ูจ น์ส ัญ ชำติ กำรจัด ตั ้ ง เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษชำยแดนแม่ส อด
โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย รวมทั้งกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคม ทั้งนี้ รองนำยกรัฐมนตรี
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(นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) ได้เป็นประธำนร่วมกับรองประธำนำธิบดีของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำในกำร
ส่งมอบเส้นทำงสำย เมีย วดี -กอกะเร็ก และวำงศิ ลำฤกษ์กำรก่อสร้ำงสะพำนมิ ตรภำพ ข้ำ มแม่ น้ำเมย แห่ง ที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๘
๑.๒ การเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่ำงวันที่ ๒๖-๒๗
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ นำยกรัฐมนตรีได้หำรือกับผู้บริหำร
ระดั บสู งของลำว อำทิ นำยกรัฐมนตรี ประธำนประเทศ และ
ประธำนรัฐสภำลำว ในประเด็ นส ำคัญ อำทิ กำรพั ฒนำพื้นที่
ชำยแดน กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรเชื่อมโยงในภูมิภำค
กำรก่ อ สร้ ำ งสะพำนมิ ต รภำพ กำรส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ ำ งกั น ในด้ ำ นที่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น อำทิ
ด้ำนพลังงำน ด้ำนแรงงำนและกำรพิสูจน์สัญชำติ ด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนตลำดทุน นอกจำกนี้ ไทยรับที่จะพิจำรณำ
ข้อเสนอของลำว โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำนในลำว ทั้งโครงกำรก่อสร้ำงถนน และกำรพัฒนำ
สนำมบินสะหวันนะเขต รวมทั้ง นำยกรัฐมนตรียังได้สั่งกำรให้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำ/
คลังสินค้ำตำมแนวถนนสำยหลักในลำวที่เชื่อมโยงกับไทย เมืองใหญ่ของลำว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๓ การเยื อ นสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามอย่ า งเป็ น ทางการ ระหว่ ำ งวั น ที่ ๒๗-๒๘
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ นำยกรัฐมนตรีได้ยืนยันนโยบำยและควำมมุ่งมั่นของรัฐบำลในกำรส่งเสริมและกระชับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงไทยกับเวียดนำม โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรลงทุน โดยทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จะผลักดัน
กำรเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำเป็น ๑๕,๐๐๐ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ภำยในปี ๒๕๖๓ กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมทำงบก และ
กำรจัดตั้งคณะทำงำนร่วมเพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรเปิดบริกำรรถโดยสำรเส้นทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
กับภำคกลำงของเวียดนำม รวมทั้ง กำรจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ ำงกัน
ในปี ๒๕๕๙ นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำยยังยินดีสนับสนุนซึ่งกันและกันในกำรสมัครเป็นสมำชิกองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๑.๔ การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗
เป็น โอกำสในกำรส่ง เสริม ควำมร่ว มมื อด้ำนรถไฟควำมเร็วสู ง
โดยทั้ ง สองฝ่ ำ ยเห็ น พ้ อ งให้ จั ด ตั้ ง คณะท ำงำนเพื่ อ ประสำน
ควำมร่วมมือกำรพัฒนำรถไฟของไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรร่ ว มควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นรถไฟระหว่ ำ ง
ไทย – จี น แล้ ว ๗ ครั้ ง และจำกกำรประชุ ม ร่ ว มไทย – จี น ฯ
ครั้งที่ ๗ เมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๕๘ ทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จ ะ
เริ่มก่อสร้ำงโครงกำรในเดือนธันวำคม ๒๕๕๘

๒๙

๓๐
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นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำยยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนสินค้ำเกษตร ทั้งนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำสินค้ำเกษตรไทย – จีน ครัง้ ที่ ๔ ได้หำรือประเด็นกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยข้ำว
สำหรับข้ำวฤดูกำลผลิตใหม่ กำรขยำยระยะเวลำส่งมอบข้ำว จำกเดิมจะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ เป็นปี ๒๕๖๐ และ
สัญญำย่อยกำรซื้อขำยยำงพำรำระหว่ำงไทย – จีน จำนวน ๒ แสนตัน
๑.๕ การเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่ำงวันที่ ๘-๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ นำยกรัฐมนตรีได้รับ
กำรต้อนรับอย่ำ งสมเกีย รติจำกภำครัฐ และเอกชนญี่ปุ่น และได้เข้ำเฝ้ำฯ มกุฎรำชกุม ำรนำรุฮิโตะและพระชำยำ
แสดงให้เห็นว่ำ ญี่ปนุ่ ให้ควำมสำคัญแก่กำรดำเนินควำมสัมพันธ์
กับ ไทย จำกกำรหำรือ ทั้ง สองฝ่ำ ยได้ย้ำถึง ควำมสั ม พั น ธ์
ใกล้ ชิ ด และกำรเป็ น หุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศำสตร์ ญี่ ปุ่ น ชื่ น ชม
นำยกรั ฐ มนตรี ในกำรรั ก ษำเสถี ย รภำพภำยในประเทศ
โอกำสนี้ นำยกรั ฐ มนตรี ทั้ ง สองฝ่ ำ ยได้ เ ป็ น สั ก ขี พ ยำน
ในกำรแลกเปลี่ ย นบั น ทึ กเจตจ ำนงว่ ำ ด้ ว ยควำมร่ ว มมื อ
ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำง เพื่อศึกษำและพัฒนำ ๓ เส้นทำง
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก นอกจำกนี้
ญี่ ปุ่ น สนใจที่ จ ะศึ ก ษำกำรพั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชำยแดนของไทย และยื น ยั น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในโครงกำร
เขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษทวำย รวมทั้ง ได้ห ำรือ ในประเด็ น ที่เ ป็ น กำรส่ ง เสริม ผลประโยชน์ ข องไทย กำรขอให้ ญี่ ปุ่ น
เพิ่ ม กำรลงทุ น ด้ ำ นกำรวิ จั ย และพั ฒ นำ และขอให้ ญี่ ปุ่ น น ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ เกษตรของไทยมำกขึ้ น โดยเฉพำะข้ ำ ว
มันสำปะหลังและน้ำตำล ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคลำกรและกำรศึกษำเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของแรงงำนไทย นอกจำกกำรหำรือกับภำครัฐแล้ว นำยกรัฐมนตรียังได้กล่ำวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
สมำพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) ที่กรุงโตเกียว และผู้แทนสมำพันธ์ธุ รกิจเขตคันไซ (คันเคเรน) ที่นครโอซำกำ รวมทั้ง
ได้พบหำรือกับผู้บริหำรบริษัทญี่ปุ่นรำยใหญ่ที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทย โดยนำยกรัฐมนตรีได้เชิญชวนเอกชน
ญี่ปนุ่ เพิ่มบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
SMEs (Small and Medium Enterprises) และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
๑.๖ การเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหำคม ๒๕๕๘
เป็นกำรกระชั บควำมสัมพัน ธ์กับประธำนำธิบดีฟิลิปปิน ส์และสำนต่อผลกำรพบหำรือระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับ
ประธำนำธิบดีฟิลิปปินส์ เมื่อครั้งที่ผู้นำทั้งสองได้พบปะหำรือระหว่ำงประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๒ เมื่อเดือน
พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ โดยทั้งสองฝ่ำยแสดงควำมพร้อมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในกำรจัดกำรประชุมเพื่อส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำงกันในปี ๒๕๕๘ ซึ่งไทยพร้อมเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือ
ทวิภำคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation- JCBC) ครั้งที่ ๖ ในปี ๒๕๕๘ และฟิลิปปินส์
จะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมด้ำนกำรค้ำ (Joint Trade Commission: JTC) และกำรประชุม
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงทหำร (Joint Committee on Military Cooperation - JCMC) ครั้งแรก รวมทั้ง
ยิน ดีสนั บ สนุ น ซึ่ง กัน และกัน ในกำรสมั ครเป็ นสมำชิกองค์กำรระหว่ำ งประเทศ นอกจำกนี้ ทั้ง สองฝ่ำยเห็น ชอบ
ให้เร่งรัดหำข้อสรุปข้อตกลงที่คั่งค้ำง อำทิ ด้ำนบริกำรเดินอำกำศ กำรจัดทำร่ำ ง TOR (Term of Reference)
ของกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงทหำร อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
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๒.การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
นอกจำกกำรเยื อ นทวิ ภ ำคี แ ล้ ว นำยกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ เ ดิ น ทำงไปเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ระหว่ ำ งประเทศ
ตำมพั น ธกรณี ข องผู้น ำ ซึ่ง ส ำนั กกำรต่ำ งประเทศต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ก่ อ นกำรเยื อ น ระหว่ ำ งกำรเยือ น
และภำยหลั ง กำรเยือ นเช่ น เดีย วกั บ กำรเยื อ นทวิภ ำคี ตั้ง แต่ กำรเตรี ย มกำร กำรประสำนงำนและด้ำ นสำรัต ถะ
โดยแต่ละกำรประชุ มจะมี รูปแบบกำรประชุม ประเด็นกำรหำรือ และข้อจำกัดด้ำนต่ำ งๆ ที่แตกต่ำงกันไปขึ้ นกับ
ประเทศเจ้ ำ ภำพ ซึ่ ง ส ำนั ก กำรต่ ำ งประเทศได้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรประสำนงำนเพื่ อ ให้ ก ำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ของ
นำยกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จด้วยดี
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นำยกรัฐมนตรีได้เข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม
บทบำทของไทยในเวทีร ะหว่ำ งประเทศ ทั้ง ในกรอบพหุภ ำคี และอนุภูมิภ ำค ได้แ ก่ กำรประชุม เอเชีย -ยุโ รป
(Asia – Europe Meeting: ASEM) ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงโรม อิตำลี กำรประชุมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Economic Cooperation: APEC) ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
กำรประชุ ม สุ ด ยอดอำเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๕ ณ เนปยิ ด อ สำธำรณรั ฐ แห่ ง สหภำพเมี ย นมำ และครั้ ง ที่ ๒๖
ณ กรุ ง กั ว ลำลั ม เปอร์ และลั ง กำวี มำเลเซี ย กำรประชุ ม สุ ด ยอดอำเซี ย น -สำธำรณรั ฐ เกำหลี สมั ย พิ เ ศษ
ณ สำธำรณรัฐเกำหลี กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้ วยภัยพิบัติ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น กำรประชุมสุดยอด
เอชีย-แอฟริกำ ณ กรุงจำกำร์ตำ อินโดนีเซีย กำรประชุมยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้ำพระยำแม่โขง ระหว่ำงกัมพูชำ ลำว พม่ำ ไทย และเวียดนำม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้ง ที่ ๖ ณ เนปยิ ด อ สำธำรณรัฐ แห่ ง สหภำพเมี ย นมำ กำรประชุ ม
สุดยอดแม่โขง-ญี่ปนุ่ ครั้งที่ ๗ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กำรประชุมสหประชำชำติระดับผู้นำว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน และกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ สมัยสำมัญ ครั้งที่ ๗๐ (70th Session of the United Nations General
Assembly - UNGA 70) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลกำรประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๒.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒๖-๒๘
เมษำยน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์และลังกำวี
มำเลเซีย ที่ประชุมฯ สนับสนุนกำรจัดตั้งประชำคม
อำเซียนที่มี ประชำชนเป็นศูน ย์กลำง และเร่ง รัดให้
ดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ตำมแผนงำนจัดตั้งประชำคม
อำเซียนให้แล้วเสร็จ ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดทำ
วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชำคมอำเซี ย นภำยหลั ง ปี ๒๕๕๘
นำยกรัฐมนตรีได้ ใช้เวทีนี้ในกำรเน้นถึงควำมส ำคั ญ
ของกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภำคกำรเกษตร
และเกษตรกร นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญำกรุงกัวลำลัมเปอร์ว่ำด้วยอำเซียนที่ยึดประชำชนเป็นพื้นฐำน
และมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง

๓๑

๓๒
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๒.๒ การประชุมผู้นาลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong – Japan Summit) ครั้งที่ ๗ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมได้รับรองยุทธศำสตร์
กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อควำมร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ซึ่งเน้นย้ำกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ (ยั่งยืน มั่นคง และ
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม) นอกจำกนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมมือในสำขำที่สำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนอุตสำหกรรมและขนส่ง กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนอุตสำหกรรมและควำมเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบ กำรพัฒนำ
ทีย่ ั่งยืนสู่กำรเป็นอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงเขียวขจี กำรประสำนงำนกับกรอบควำมร่วมมืออื่นในอนุภูมิภำค
โอกำสนี้ นำยกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ ห ำรื อ ทวิ ภ ำคี กั บ นำยกรั ฐ มนตรี ญี่ ปุ่น เพื่ อ ติด ตำมควำมคืบ หน้ ำ
กำรด ำเนิน กำรตำมผลกำรหำรือ ระหว่ำ งผู้น ำทั้ง สองเมื่ อ กุม ภำพั น ธ์ ๒๕๕๘ ได้แก่ ข้อ เรีย กร้อ งของแต่ล ะฝ่ำ ย
ในด้ำนสินค้ำเกษตร กำรจัดทำเอกสำรควำมร่วมมือด้ำนสินค้ำเกษตร และจัดตั้งกลไกกำรหำรือระดับสูง กำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรร่วมในควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Closer Economic Partnership: JTEP)
ในระดับรัฐมนตรี ควำมคืบหน้ำโครงกำรควำมร่วมมือระบบรำงไทย – ญี่ปุ่น และกำรลงนำมบันทึกแสดงเจตจำนง
โครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ พิเศษทวำย ระหว่ำงไทย เมียนมำ และญี่ปนุ่
๒.๓ การประชุ ม สหประชาชาติ ระดั บ ผู้ น าว่ า ด้ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ (70th Session of
the United Nations General Assembly - UNGA 70) และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒๓ กันยำยน – ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘
ณ นครนิ ว ยอร์ ก สหรั ฐ อเมริ ก ำ นำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
กำรประชุมสหประชำชำติระดับผู้นำว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และเสวนำในหัวข้อ “Ending poverty and hunger” โดยได้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์ ของไทยเกี่ ยวกั บแนวทำงกำรพั ฒนำตำมปรั ชญำ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว และกล่ ำว
ถ้อ ยแถลงต่อ ที่ป ระชุม สมัชชำสหประชำชำติ สมัย สำมัญ (70th Session of the United Nations General
Assembly - UNGA 70) แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
แนวทำงกำรแก้ไขปั ญ หำที่ท้ำทำยโลกอย่ำ งรอบด้ำ น
โดยค ำนึ ง ถึ ง ลั ก ษณะเฉพำะตั ว และบริ บ ทของแต่ ล ะ
ประเทศที่แ ตกต่ำงกัน และยืนยั นว่ำไทยพร้อมทำงำน
อย่ำงเป็นหุ้ นส่วนกับสมำชิกสหประชำชำติเพื่อให้เกิด
สันติภำพและควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งประกำศ
ควำมตั้งใจที่จะลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยหลัง
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ลงร้อยละ ๒๐-๒๕
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กำรเข้ำร่วมกำรประชุ มของนำยกรัฐมนตรีประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำ งควำมเชื่อมั่ น และยืนยั น
พันธกรณีของไทยต่อประชำคมระหว่ำงประเทศ ขณะที่นิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับควำมสนใจจำกผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมเป็นจำนวนมำก นอกจำกนี้ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗
(Group of 77: G77) มีมติเลือกให้ไทยดำรงตำแหน่งประธำนกลุ่ม ๗๗ สำหรับวำระปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโอกำสให้ไทย
แสดงบทบำทผู้นำของกลุ่มที่ประกอบด้วยสมำชิกสหประชำชำติ ๑๓๔ ประเทศ
โอกำสนี้ นำยกรัฐมนตรียังได้พบหำรือทวิภำคี
กับผู้นำต่ำงประเทศ อำทิ นำยกรัฐมนตรีตุรกีประธำนำธิบดีจีน
เลขำธิกำรสหประชำชำติ เพื่อส่ง เสริมควำมรู้จั กคุ้น เคย
ระหว่ ำ งผู้ น ำ และสำนต่ อ ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งกั น
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

๓. การเยือนไทยของแขกต่างประเทศ
นอกจำกภำรกิจกำรเตรียมกำรเยือนต่ำงประเทศแล้ว กำรต้อนรับแขกต่ำงประเทศก็เป็นอีกหนึ่งภำรกิจสำคัญ
โดยสำนักกำรต่ ำงประเทศมีหน้ำที่สำคัญในกำรเตรียมกำรต้อนรับ เริ่มตั้ง แต่ยกร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เต รี ย ม กำ ร ต้ อ นรั บ แข ก ต่ ำ งป ร ะเ ท ศเ พื่ อน ำย ก รั ฐ ม นต รี พิ จ ำร ณ ำล ง นำ ม ปร ะ สำ นกั บ กร ะ ทร ว ง
กำรต่ ำ งประเทศเพื่ อ กำหนดช่ ว งกำรเยื อ น ก ำหนดกำร และรู ป แบบกำรเยื อ นที่ เ หมำะสม และน ำกรำบเรี ย น
นำยกรั ฐ มนตรี พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบ รวมทั้ ง เตรี ย มกำรด้ ำ นสำรั ต ถะโดยกำรประสำนกั บ กระทรวง
กำรต่ำงประเทศเพื่อจัดเตรียมประเด็นที่นำยกรัฐมนตรีจะหยิบยกขึน้ หำรือในระหว่ำงกำรเยือน สำนักกำรต่ำงประเทศ
จะจั ด เจ้ำ หน้ำ ที่ ร่ว มจดบั น ทึ กกำรหำรื อ ข้อ รำชกำร ภำยหลั ง กำรเยือ น ได้จั ด ท ำรำยงำน สรุป ผลกำรเยือ นและ
ผลกำรหำรือเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีทรำบ และมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ติดตำมดำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
แขกต่ำงประเทศที่เดินทำงเยือนไทยในฐำนะแขกของรัฐบำลที่สำคัญ ได้แก่ นำยกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย
นำยกรั ฐ มนตรี ฟิ จิ นำยกรั ฐ มนตรี เ วี ย ดนำม และในโอกำสที่ ไ ทยเป็ น เจ้ ำ ภำพจั ด กำรประชุ ม ควำมร่ ว มมื อ
ทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Maekong Subregion: GMS) ครั้งที่ ๕ ไทยได้ต้อนรับผู้นำประเทศ
ที่เข้ำร่วมกำรประชุม ได้แก่ นำยกรัฐมนตรีจีน นำยกรัฐมนตรีลำว นำยกรัฐมนตรีกัมพูชำ นำยกรัฐมนตรีเวียดนำม
และประธำนำธิบดีเมียนมำเป็นแขกของรัฐบำล (As Guest of the Government) ด้วย โดยสรุปผลกำรเยือนที่สำคัญ ดังนี้

๓๓

๓๔
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๓.๑ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย นำยดมิทรี เมดเวเดฟ
(Mr. Dmitry Medvedev) นำยกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย (Chairman of the Government of the Russian Federation)
ได้เดินทำงเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Visit) ระหว่ำง
วั นที่ ๗ - ๘ เมษำยน ๒๕๕๘ ซึ่ งกำรเยื อนดั งกล่ ำว
ช่วยส่งเสริมควำมร่วมมือไทย-รัสเซียในทุกมิติ ทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม พลังงำน กำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรลงทุ น จะเพิ่ ม มู ล ค่ ำ กำรค้ ำ ระหว่ ำ งกั น ให้ เ ป็ น
๑๐,๐๐๐ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ภำยในปี ๒๕๕๙ โดยจะเปิด
ตลำดสิน ค้ำ ระหว่ำ งกันให้ม ำกขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำเกษตร
พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง ภ ำ ค เ อ ก ช น
และจะร่วมกันฉลองในวำระครบรอบ ๑๒๐ ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย - รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ โดยจะมีกิจกรรม
และโครงกำรที่จะนำไปสู่ควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐบำล ภำคเอกชน และประชำชนของทั้งสอง
ประเทศ
๓.๒ การเยือ นไทยเพื่อ การเจรจาทางานของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ นำยโจเซเอี ย โวเรเก
ไบนีมำรำมำ (Honourable Josaia Voreqe Bainimarami) นำยกรัฐมนตรี
ฟิจิได้เยือนไทยเพื่อกำรเจรจำทำงำน (Working Visit) ระหว่ำงวันที่
๒๔-๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นกำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำร
ครั้ ง แรกของนำยกรั ฐ มนตรี ฟิ จิ และนั บ เป็ นกำรเปิ ดศั กรำชใหม่
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับฟิจิ เนื่องจำกไม่เคยมีกำรเยือน
ในระดับผู้นำระหว่ำงกันมำก่อน ทั้งนี้ กำรเยือนไทยของนำยกรัฐมนตรีฟิจิ
ประสบควำมส ำเร็จเป็ นอย่ำ งดี และเป็น กำรเน้น ย้ำควำมมุ่ ง มั่ น
ของทั้งสองฝ่ำยที่จะพัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกด้ำนทั้งระดับทวิภำคี ภูมิภำค และ
ระหว่ำงประเทศ
๓.๓ การเยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการของนายกรั ฐ มนตรี ส าธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
นำยเหวีย น เติ๊น สุ ง นำยกรัฐ มนตรีเวี ย ดนำมได้ เยือ นไทยอย่ำ งเป็ น ทำงกำร เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘
กำรเยื อ นฯ ช่ ว ยกระชั บ ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งไทยกั บ
เวี ย ดนำม ติ ด ตำมและสำนต่ อ ควำมคื บ หน้ ำ ในประเด็ น
ที่นำยกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ำยได้เคยหำรือร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ำย
เห็ น พ้ อ งที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกำส
ครบรอบ ๔๐ ปี กำรสถำปนำควำมสั ม พั น ธ์ ท ำงกำรทู ต
ไทย – เวียดนำม ในปี ๒๕๕๙ และไทยได้เชิญประธำนำธิบดี
เวียดนำมเยือนไทยอย่ำงเป็ นทำงกำร ตลอดจนสนับสนุน
กำรร่ว มลงทุ น ระหว่ำ งกัน ควำมร่ว มมื อ ด้ำ นกำรประมง
แรงงำน กำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ควำมร่วมมือด้ำนกำรคมนำคม โดยเปิดบริกำรรถโดยสำร
ประจำทำงไทย – ลำว – เวียดนำม และกำรเดินเรือตำมแนวชำยฝั่งทะเลไทย – กัมพูชำ – เวียดนำม
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๔. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
ได้แก่ กำรประชุม ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Maekong Subregion: GMS)
ครัง้ ที่ ๕ และกำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ไทย – เวียดนำม (Joint Cabinet Retreat – JCR)
ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นโอกำสในกำรแสดงศักยภำพและควำมพร้อ มของไทยในกำรเป็ นเจ้ำ ภำพจัด กำรประชุมระหว่ำ ง
ประเทศ และส่งเสริมบทบำทผูน้ ำของไทยในกรอบอนุภูมิภำค
สำนักกำรต่ำงประเทศมีหน้ำที่ในกำรประสำนกับส่วนรำชกำรที่เป็นเจ้ำภำพหลัก ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติเพื่อกำหนดช่วงเวลำในกำรจั ดกำรประชุ ม
กำหนดกำรของผู้นำที่เหมำะสม และนำกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เตรียมกำรด้ำนสำรั ตถะ
โดยกำรประสำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศและสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เพื่อจัดเตรียมประเด็นที่นำยกรัฐมนตรีจะหยิบยกขึ้นหำรือ หรือคำกล่ำวสุนทรพจน์ของนำยกรัฐมนตรี ในช่วงกำรประชุม
สำนักกำรต่ำงประเทศจะจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมจดบันทึกกำรหำรือข้อรำชกำร และภำยหลังกำรประชุม ได้จัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรประชุมและผลกำรหำรือเสนอนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีทรำบและมอบหมำย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องติดตำมดำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลกำรประชุมที่สำคัญ ดังนี้
๔.๑ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง (Greater Maekong Subregion: GMS) ครั้งที่ ๕
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ โดยผู้นำ
๖ ประเทศ (จีน กัม พูช ำ ลำว เมีย นมำ เวีย ดนำม และไทย)
เห็นชอบแถลงกำรณ์ของผู้นำ โดยมีประเด็นสำคัญ อำทิ กำรผลักดัน
กำรเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนใน GMS และผลักดันกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำแนวเส้นทำงคมนำคมในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำ
โขงให้ เ ป็ น แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ กำรผลั ก ดั น กำรด ำเนิ น งำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรของกรอบกำรลงทุนของภูมิภำค
๔.๒ การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – เวียดนาม (Joint
Cabinet Retreat – JCR) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ด้านการเมืองและความมั่นคง
ทั้งสองฝ่ำยเน้นย้ำกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรดำเนินควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ไทย – เวียดนำม
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ตลอดจนกระชับควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรจัดตั้ง hotline กำรเริ่มเจรจำสนธิสัญญำ
กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน กำรจัดตั้งกลไกหำรือเพื่อแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย กำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรค้ำมนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ เห็นพ้องให้เพิ่มเป้ำหมำยมูลค่ำกำรค้ำเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ ภำยในปี ๒๕๖๓ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่สินค้ำเกษตร พัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพผลไม้ รวมถึง
คุณภำพและควำมปลอดภัยผลิตผลทำงกำรประมง อีกทั้งเร่งรัดกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงทำงคมนำคม ด้านสังคม
วัฒนธรรมและการศึกษา เห็นพ้องที่จะส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม ส่ งเสริมชำวเวียดนำมเข้ำมำทำงำน
ในไทยอย่ำงถูกกฎหมำย ตลอดจนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำ และกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำของกันและกัน

๓๕

๓๖
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๕. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ
สำนักกำรต่ำงประเทศมีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์กลั่นกรอง และเสนอควำมเห็นกรณีแขกต่ำงประเทศประสงค์
จะขอเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี ทั้งในระดับรัฐบำลและเอกชน โดยกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ กลั่นกรอง
เหตุผลควำมจำเป็น ควำมเหมำะสม ผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรอนุญำตให้เข้ำเยี่ยมคำรวะ และนำกรำบเรียน
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ ประสำนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเตรียมประเด็นกำรสนทนำสำหรับนำยกรัฐมนตรี
ในโอกำสดังกล่ำว รวมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมจดบันทึกกำรหำรือ จัดทำสรุปบันทึกกำรหำรือเพื่อ นำยกรัฐมนตรีทรำบ
หรือมีบัญชำสั่ง กำร ตลอดจน จัดส่งสำเนำบันทึกกำรสนทนำดังกล่ำวให้แก่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำร
ตำมผลกำรหำรือต่อไป
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้บริหำรระดับสูงของต่ำงประเทศทั้งภำครัฐและเอกชนได้เข้ำเยี่ยม
คำรวะนำยกรัฐมนตรีจำนวนมำก เพื่อหำรือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ ถู ก ต้ อ ง ควำมเชื่ อ มั่ น ต่ อ กำรเมื อ งและเศรษฐกิ จ ของไทย
ส่ง เสริม ควำมร่ว มมือ ระหว่ำ งกันให้ แน่นแฟ้น ยิ่ง ขึ้น ตลอดจน
แก้ไ ขปัญ หำข้อขั ดข้องต่ำงๆ โดยแขกต่ำงประเทศที่สำคัญ อำทิ
นำยญำณ ทุน รองประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
ซึ่ง เข้ ำ เยี่ย มคำรวะนำยกรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘
โดยได้ มี กำรหำรื อ เกี่ ย วกั บ กำรเชื่ อ มโยงเส้ น ทำงคมนำคม
กำรเร่งรัดให้โครงกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำยเป็นรูปธรรมมำกขึ้น กำรเร่งรัดดำเนินกำรพิสูจน์สัญชำติแรงงำนเมียนมำ
กำรส่งเสริมและขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว สมำชิกสภำธุรกิจสหรัฐฯ – อำเซียน (US-ASEAN Business
Council : USABC) ได้เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ ซึ่งกำรหำรือทำให้ภำคเอกชน
สหรัฐ ฯ มี ควำมเข้ำ ใจในพั ฒนำกำรทำงกำรเมื อ งของไทย และแนวนโยบำยปฏิ รูป เศรษฐกิจ ของรัฐ บำลมำกขึ้น
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่มีต่อกำรลงทุนในไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ด้ำนต่ำงๆ อำทิ พลังงำน สำธำรณสุข และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

๖. การติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามผลการเจรจากับต่างประเทศ
สำนักกำรต่ำงประเทศยังมีภำรกิจสำคัญในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรของแต่ละส่วนรำชกำร
ตำมผลกำรเจรจำกับ แขกต่ ำ งประเทศของนำยกรัฐ มนตรี เพื่อ ผลั ก ดั น ให้ ผ ลกำรหำรือ ระหว่ำ งนำยกรัฐ มนตรี
กับฝ่ำยต่ำงประเทศมีควำมคืบหน้ำเป็นรูปธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ และแนวนโยบำยของรัฐบำล โดยยกร่ำงคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำมผลกำรเจรจำกับต่ำงประเทศเพื่ อนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำลงนำม
ประกอบด้วยผู้แทนส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำนักกำรต่ำงประเทศปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ แล้ว ๒ ครั้ง และสำนักกำรต่ำงประเทศในฐำนะ
ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำรได้ จั ด ท ำรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ กำรด ำเนิ น กำรของแต่ ล ะส่ ว นรำชกำรในด้ ำ นกำรต่ ำ งประเทศ
เพื่ อ นำยกรั ฐ มนตรี ท รำบก่ อ นกำรเยื อ นต่ ำ งประเทศ หรื อ กำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ระหว่ ำ งประเทศเป็ น ระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง
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ภารกิจด้านรัฐพิธีและพิธีการ
ภำยใต้พันธกิจและยุทธศำสตร์ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ภำรกิ จด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร
มีควำมสำคัญ ซึ่งนอกจำกเป็นภำรกิจที่ช่วยอำนวยกำรและประสำนงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกำรบริหำรรำชกำร
แผ่น ดิน ของนำยกรัฐ มนตรีใ ห้ เป็ น ไปอย่ำ งมี ป ระสิท ธิภ ำพและประสิท ธิผ ลแล้ว ยั ง ช่ว ยส่ง เสริม ภำพลั ก ษณ์ข อง
นำยกรัฐมนตรีอีกด้วย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร ดังต่อไปนี้
๑. ภารกิจด้านรัฐพิธี
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินกำรจัดงำนรัฐพิธี ดังนี้
๑.๑ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ทาเนียบรัฐบาล
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ กรำบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศำนุวงศ์และได้ พิจำรณำเชิญ
บุคคลสำคัญชำวไทยทั้งองคมนตรี อดีตนำยกรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ทหำร ตำรวจ
และเจ้ำหน้ำที่ระดับสูง ขององค์กรภำครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมำคม และสื่อมวลชน รวมถึงบุคคลสำคัญทำงกำรทูต
กงสุ ล กิ ต ติม ศั ก ดิ์ ผู้ช่ว ยทู ต ฝ่ ำ ยทหำร และผู้น ำองค์กำรระหว่ำ งประเทศที่มี ถ่ิน พ ำนั กในประเทศไทย พร้อ มทั้ ง
บรรณำธิกำรสื่อต่ำงประเทศเข้ำร่วมงำน โดยในงำนมีกำรจัดเลี้ยงรับรอง (The Grand Reception) ทั้งยังมีกำรแสดง
เฉลิมพระเกียรติและกำรดื่มถวำยพระพรชัยมงคล
ในกำรนี้ สมเด็ จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุม ำรี ได้ เสด็ จ พระรำชด ำเนิน ร่ ว มงำน
พร้อมด้วยพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ

๓๗

๓๘
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๑.๒ งานสโมสรสัน นิบ าตเฉลิม พระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่ องในวัน ฉัต รมงคล
ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล

2. ภารกิจด้านพิธีการต่างประเทศ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินงำนตำมพันธกิจเสริมสร้ ำงภำพลักษณ์
ของนำยกรัฐมนตรีในด้ำนพิธีกำรต่ำงประเทศ ดังนี้
๒.๑ ภารกิจด้านพิธีการในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
๒.๑.๑ การต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)
๑) นำยดมิ ท รี เมดเวเดฟ นำยกรัฐ มนตรี ส หพั น ธรัฐ รั ส เซี ย เดิน ทำงเยือ นประเทศไทย
อย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๗ - ๘ เมษำยน ๒๕๕๘ โดยสำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสมในกำรจัดกำหนดกำรต้อนรับ และประสำนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดกำรต้อนรับเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สมเกียรติ รวมทั้งกำหนดรูปแบบในกำรดำเนิน กำร
จัดพิธีต้อนรับอย่ำงเป็นทำงกำร ณ ทำเนียบรัฐบำล และกำรจัดงำนเลีย้ งอำหำรกลำงวันอย่ำงเป็นทำงกำร ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบำล โดยภำยในงำนได้จัดให้มีกำรแสดงสำธิตศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อเผยแพร่งำนฝีมือไทยไปสู่นำนำชำติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกำรเยือนและสร้ำงควำมประทับใจต่ออำคันตุกะ
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๒) นำยเหวียน เติ๊น สุง นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมและภริยำ เดินทำง
เยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) และเข้ำร่วมกำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีไทย - เวียดนำม อย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ โดยสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสมในกำร
จั ด กำหนดกำรต้อ นรับ และประสำนหน่ว ยงำนที่ เกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้ กำรจั ด กำรต้อ นรั บ เป็ น ไปด้ว ยควำมเรีย บร้อ ย
สมเกี ย รติ รวมทั้ ง ด ำเนิ น กำรด้ ำ นพิ ธี ก ำรในกำรจั ด พิ ธี ต้ อ นรั บ อย่ ำ งเป็ น ทำงกำร กำรหำรื อ ข้ อ รำชกำร
กับนำยกรัฐมนตรี กำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - เวียดนำม อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ครั้งที่ ๓
พิธีลงนำมควำมตกลงที่เกี่ยวข้อง กำรแถลงข่ำวร่วมนำยกรัฐมนตรี และกำรจัดงำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันอย่ำงเป็นทำงกำร
ณ ทำเนีย บรัฐ บำล นอกจำกนี้ รศ. นรำพร จัน ทร์โ อชำ ภริย ำนำยกรัฐ มนตรีไ ด้นำ มำดำมเจิ่น แท็ง ห์ เกี่ย ม
ภริ ย ำนำยกรั ฐ มนตรีส ำธำรณรัฐ สั ง คมนิย มเวี ย ดนำม เยี่ ย มชมพระที่ นั่ ง อำนั น ตสมำคม โดย ส ำนั ก เลขำธิ ก ำร
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสำนงำนเพื่อให้กำหนดกำรเยี่ยมชมดังกล่ำวรำบรื่นและเป็นที่ประทับใจต่ออำคันตุกะ

๒.๑.๒ การต้อนรับผู้นาต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมื อ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (The 5th GMS Summit)
ในกำรต้อนรับ ผู้น ำรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ เดิน ทำงมำเยือ นประเทศไทยเพื่อ เข้ำร่วมประชุ ม ฯ
ซึ่ง ประกอบด้ว ย สมเด็ จ พระมหำเสนำบดีเดโช ฮุ น เซน นำยกรัฐ มนตรีแห่ ง รำชอำณำจั กรกัม พู ชำ นำยเต็ ง เส่ ง
ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ นำยเหวียน เติ๊น สุง นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
และ นำยหลี่ เค่อเฉียง นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ควำมเหมำะสมในกำรจัดพิธีต้อนรับตำมรูปแบบกำรต้อนรับในฐำนะแขกของรัฐบำล (As Guest of the Government)
กำรพิจำรณำจัดของที่ระลึกที่ มีเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยโดดเด่น มอบแด่ผู้นำ และกำรดำเนินภำรกิจด้ำนพิธีกำร
ในกำรต้อนรับอำคันตุกะ ณ ทำเนียบรัฐบำล และกำรจัดให้นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน นำยกรัฐมนตรี
แห่ ง รำชอำณำจั ก รกั ม พู ชำ และประธำนธนำคำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำแห่ ง เอเชีย (ADB) ลงนำมถวำยพระพรแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ห้องสีงำช้ำงด้ำนใน ทำเนียบรัฐบำล อันเป็นกำรดำเนินงำนที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์
ที่ดีให้แก่นำยกรัฐมนตรีในด้ำนกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

๓๙

๔๐
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๒.๒ ภารกิจด้านพิธีการในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ประสำนภำรกิจและดำเนินกำรด้ำนพิธีกำรในแต่ละกำหนดกำรของ
นำยกรัฐมนตรีและภริยำ และพิจำรณำกลั่นกรองในกำรจัดของที่ระลึกและผลไม้ไทยในนำมนำยกรัฐมนตรีเพื่อถวำย
และมอบแด่บุคคลสำคั ญของประเทศที่ไปเยือน เพื่อแสดงอัธยำศัยอันดีและเป็นกำรช่วยกระชับควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่ไปเยือน ซึ่งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่นำยกรัฐมนตรี
ในด้ำนพิธีกำรต่ำงประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นำยกรัฐมนตรี
ได้เดินทำงเยือนประเทศต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ การเยือนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน
ในโอกำสที่ น ำยกรั ฐ มนตรี เดิ น ทำงเยือ นประเทศเพื่อ นบ้ำ นและประเทศสมำชิก อำเซีย น
ประกอบด้วย กำรเยือนสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำอย่ำงเป็นทำงกำร (ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๗)
กำรเยือนรำชอำณำจักรกัมพูชำอย่ำงเป็นทำงกำร (เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๘) กำรเยือนสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำวและสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมอย่ำงเป็นทำงกำร (ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘)
กำรเยือนมำเลเซียอย่ำงเป็นทำงกำร (เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗) กำรเยือนบรูไนดำลุสซำลำมอย่ำงเป็นทำงกำร
(ระหว่ำงวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๘) กำรเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์อย่ำงเป็นทำงกำร (ระหว่ำงวันที่ ๑๑ - ๑๒
มิ ถุ น ำยน ๒๕๕๘) และกำรเยื อ นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อ ย่ ำ งเป็ น ทำงกำร (ระหว่ ำ งวั น ที่ ๒๗ - ๒๘ สิ ง หำคม ๒๕๕๘)
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ดำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำประเทศสมำชิกอำเซียน
ภำยหลังเข้ำรับตำแหน่ง ซึ่งจะแลกเปลี่ยนกำรเยือนเพื่อแนะนำตัวและทำควำมรูจ้ ักคุน้ เคยระหว่ำงผู้นำประเทศสมำชิกอำเซียน
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นอกจำกนี้ ในโอกำสที่นำยกรัฐมนตรีและภริยำเดินทำงเยือนมำเลเซียเพื่อเข้ำร่วมพิธีมงคล
สมรสของบุตรี นำยนำจิบ รำซัก นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย และเดินทำงเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้ำร่วมรัฐพิธี
เคำรพศพนำยลี กวน ยู อดีตนำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๘ ตลอดจนกำรเยือน
สำธำรณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ พื่ อ เข้ ำ ร่ ว มงำนเฉลิ ม ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กำรสถำปนำสำธำรณรั ฐ สิ ง คโปร์ เมื่ อ วั น ที่
๙ สิง หำคม ๒๕๕๘ ส ำนั ก เลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น กำรด้ำ นพิธีก ำรเพื่ อ ให้ กำรเยือ นดั ง กล่ ำ วส ำเร็ จ
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ กำรเยือนดังกล่ำวแสดงถึงกำรที่รัฐบำลไทยให้ควำมเคำรพและ
ให้ควำมสำคัญกับมิตรประเทศ และเป็นสิ่งยืนยันควำมสัมพันธ์ ใกล้ชิดระหว่ำงทั้งสองประเทศ โดยกำรดำเนินงำน
ดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรีในงำนมำรยำททำงสังคมระหว่ำงประเทศ
๒.๒.๒ การเยือนประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น กำรด้ ำ นพิ ธี ก ำรและประสำนภำรกิ จ ของ
นำยกรัฐ มนตรี ในกำรเดิน ทำงเยือ นมิต รประเทศที่สำคัญในภูมิ ภ ำคและประเทศหุ้น ส่วนทำงยุ ท ธศำสตร์ต่ำ ง ๆ
เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี ประกอบด้วย กำรเยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีนอย่ำงเป็นทำงกำร ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๓
ธันวำคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกำรเยือนตำมคำเชิญของนำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสำนักเลขำธิกำร
นำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ท ำหน้ำ ที่ ด ำเนิน งำนด้ ำ นพิ ธีก ำรในก ำหนดกำรของนำยกรั ฐ มนตรี อำทิ กำรเข้ ำ เยี่ย มคำรวะ
ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐประชำชนจีน กำรหำรือกับนำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน กำรเป็นสั กขีพยำน
ในพิธีลงนำมควำมตกลงไทย - จีน และกำรพบหำรือระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับภำคเอกชนจีน รวมทั้งกำรเยือน
ประเทศญี่ปุ่นอย่ำงเป็นทำงกำร ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ โดยในระหว่ำงกำรเยือนดังกล่ำว นอกจำก
กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำรกับผู้นำของประเทศญี่ ปุ่นและภำคธุรกิจสำคัญของญี่ปุ่นที่มีควำมร่วมมือ
กับไทยแล้ว นำยกรัฐมนตรีและภริยำยังมีกำหนดกำรเข้ำเฝ้ำฯ เจ้ำชำยนำรุฮิโตะ มกุฎรำชกุมำรญี่ปุ่น นอกจำกนี้
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังได้ประสำนภำรกิจตำมกำหนดกำรของภริยำนำยกรัฐมนตรีในระหว่ำงกำรเยือนด้วย
๒.๒.๓ การประชุมระหว่างประเทศตามพันธกิจผู้นาของนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินงำนด้ำนพิธีกำรเพื่อรักษำไว้ซ่ึงพันธกิจของผู้นำ
ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี และเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวที
ระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น กำรประชุมสุดยอดผู้นำอำเซียน ครั้งที่ ๒๕ ณ กรุงเนปยิดอ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ กำรประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๐ ณ นครมิลำน สำธำรณรัฐอิตำลี
กำรประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน กำรเยือน
สำธำรณรั ฐ เกำหลีอ ย่ ำ งเป็ น ทำงกำรเพื่ อ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ควำมสั ม พั น ธ์ อ ำเซี ย น - เกำหลี กำรประชุ ม
สหประชำชำติระดับโลกว่ำด้วยกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น กำรประชุมผู้นำ
ลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗ (Mekong-Japan Summit) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
สมัชชำสหประชำชำติ สมัยสำมัญ (United Nations Assembly – UNGA) สมัยที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
โดยกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศดังกล่ำวรำบรื่นและประสบผลสำเร็จ จะช่วยส่งเสริม
ภำพลั กษณ์ของนำยกรัฐ มนตรีในเวทีระหว่ำงประเทศ และเป็ นกำรให้ ควำมมั่น ใจว่ำรัฐ บำลไทยยึดมั่ นพัน ธกรณี
ระหว่ำงประเทศ

๔๑

๔๒

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

๓. ภารกิจด้านพิธีการในประเทศ
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น งำนในภำรกิ จ ด้ ำ นพิ ธี
ภำยในประเทศของนำยกรัฐมนตรี ดังนี้
๓.๑ การจัดงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. ๑๔๓๖ นำยกรัฐมนตรีเป็นเจ้ำภำพจัดงำนเลี้ยง ละศีลอด
เดือ นรอมฎอน ฮ.ศ. ๑๔๓๖ ในวัน จัน ทร์ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ณ ตึก สัน ติไ มตรีห ลัง นอก ทำเนีย บรัฐ บำล
โดยสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้เชิญคณะทูตำนุทูต ผู้นำองค์ กรมุสลิม และผู้แทนชำวมุสลิมจำกทั่วประเทศ
เข้ำร่วมงำนประมำณ ๓๕๐ คน

๓.๒ นายกรัฐมนตรีนาคณะรัฐมนตรีเข้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อถวำยสัตย์ปฏิญำณตนก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ในวันอำทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๑๗.๐๐ น. ในวันอำทิตย์
ที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำ กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลศิรริ ำช
๓.๓ นายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้แทนถวายเครื่องสักการะแด่กรรมการมหาเถรสมาคมเนื่องในเทศกำล
เข้ำพรรษำ ระหว่ำงวันที่ ๓ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอำคำรสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ สำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ
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๓.๔ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสานักนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์
ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

๓.๕ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบงำนด้ ำ นพิ ธี ก ำรในโอกำสที่ น ำยกรั ฐ มนตรี เ ดิ น ทำง
ไปรำชกำรต่ำงจังหวัด เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่
๑) จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
๒) จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่ำน ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
3) จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๘
๔) จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่ำงวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘
๕) จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๘
๖) จังหวัดตำก ในวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๕๘
๓.๖ นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ า
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบำล
โดยนำยกรัฐมนตรีไ ด้เป็นเจ้ำภำพในงำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันหัว หน้ำส่ว นรำชกำรหรือเทียบเท่ำ พร้อมมอบของ
ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กำรด ำเนิน งำนตำมภำรกิจ ด้ำ นรัฐพิธีและพิธีกำรดั งกล่ำ วของส ำนั กเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรีได้ มี ส่ว น
ช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของนำยกรัฐมนตรี สนองตอบยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของนำยกรัฐมนตรี
ตำมพันธกิจส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรีของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

๔๓

๔๔
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4. การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดาเนิน ณ ทาเนียบรัฐบาล
ส ำนั ก สถำนที่ แ ละรั ก ษำควำมปลอดภั ย มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ดชอบ คื อ จั ด ท ำแผนรั ก ษำควำมปลอดภั ย
ทำเนียบรัฐบำล จัดทำแผนรักษำควำมปลอดภัยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ
และพระบรมวงศำนุวงศ์ในกำรเสด็จฯ ณ ทำเนียบรัฐบำล จัดทำแผนรักษำควำมปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เดินทำง
มำทำเนียบรัฐบำลในฐำนะแขกของรั ฐบำล และพระรำชอำคันตุก ะของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จัดทำแผน
เผชิญเหตุตำมเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบต่ำงๆ รวมทั้งประสำนงำนและจัดให้มีกำรซ้อมกำรปฏิบัติ อีกทั้งจัดกองอำนวยกำร
ร่วมถวำยควำมปลอดภัย หรือรักษำควำมปลอดภัยเพื่อเป็นศูนย์บัญชำกำรในกำรปฏิบัติตำมแผน
ผลงำนส ำคัญโดยสำนักสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย คือ กำรจั ดท ำแผน กำรถวำยควำมปลอดภั ย
พระบรมวงศำนุวงศ์ และกำรถวำยควำมปลอดภัยพระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จพระรำชดำเนิน ณ ทำเนียบรัฐบำล
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย ได้จัดทำแผนถวำยควำมปลอดภัย
พระบรมวงศำนุวงศ์ในกำรเสด็จฯ ณ ทำเนียบรัฐบำล ๒ ครั้ง คือ
๑. กำรถวำยควำมปลอดภัย พระบรมวงศำนุ วงศ์ระหว่ำ งเสด็จ พระรำชดำเนิน ในงำนสโมสร
สันนิบำตเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อวันอำทิตย์ที่
๗ ธันวำคม ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ สนำมหญ้ำหน้ำตึกไทยคูฟ่ ้ำ ทำเนียบรัฐบำล
๒. กำรถวำยควำมปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี องค์ประธำน
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดงำนพระศพสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก
เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น มำในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจั ด งำนพระศพสมเด็ จ พระญำณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก เมื่อวันเสำร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๑๔.๐๐ น. ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบำล
กำรถวำยควำมปลอดภัยพระบรมวงศำนุวงศ์โดยปกติเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของกรมรำชองครักษ์ หำกเป็ น
กรณีที่พระบรมวงศำนุวงศ์เสด็จฯ สถำนที่ใด ในธรรมเนียมปฏิบัติกรมรำชองครักษ์จะมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เป็น
เจ้ ำ ของพื้ น ที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรถวำยควำมปลอดภั ย และจั ด ท ำแผนถวำยควำมปลอดภั ย เสนอกรมรำชองครั ก ษ์
เพื่อพิจำรณำสั่งกำร ในกำรนี้ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรี ได้มีหนั ง สือขอให้ สมุหรำชองครักษ์มอบหมำย
ให้สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรถวำยควำมปลอดภัยพระบรมวงศำนุวงศ์ระหว่ำง
เสด็จพระรำชดำเนินมำทำเนียบรัฐบำล สมุหรำชองครักษ์ได้มีหนังสือมอบหมำยให้เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ
ดำเนินกำรวำงแผนจัดตั้งกองอำนวยกำรร่วมถวำยควำมปลอดภัย และขอให้ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ถวำยควำมปลอดภัยโดยตรง ในทำงปฏิบัติทุกปีที่ผ่ำนมำ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจะด ำเนิน กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรถวำยควำมปลอดภัยงำนสโมสรสันนิบำต ปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีในภำรกิจรักษำควำมปลอดภัย เป็นประธำนเพื่อถวำยควำมปลอดภัย และปฏิบัติตำมข้อกำหนด
กำรปฏิบัติกำรถวำยควำมปลอดภัยของกรมรำชองครักษ์ ในกำรถวำยควำมปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุม ำรี เสด็ จ ฯ มำในกำรประชุ มคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจั ด งำนพระศพสมเด็จ พระญำณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก เมื่อวันเสำร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘
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ผู้แ ทนจำกกรมรำชองครั กษ์ ไ ด้ ม ำตรวจประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ กำรถวำยควำมปลอดภั ย ของหน่ ว ยงำนที่ จั ด ตั้ ง
กองอ ำนวยกำรร่ว มถวำยควำมปลอดภั ย ตำมหลั กนิย มกำรปฏิ บั ติกำรถวำยควำมปลอดภั ย กรมรำชองครักษ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ในพืน้ ที่กรุงเทพฯ) สรุปผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ได้คะแนน ๑๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ภาพพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔๕

๔๖
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ภาพพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินมาในการประชุม
คณะกรรมการอานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๔๗

๔๘
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ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล
กำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำล เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีต่อกำรดำเนินงำนของรัฐบำล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ได้ดำเนินกำร ดังนี้
๑. สื่อโทรทัศน์และวิทยุ
๑.๑ ผลิตรำยกำร “เปิดใจไทยคู่ฟ้ำ ” เป็น รำยกำรที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ กับ ประชำชนในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์และกำรแก้ปัญหำที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลผ่ำนสถำนีโทรทัศน์
ซึ่งเป็นสื่อประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว โดยมีรูปแบบเป็นรำยกำร
สนทนำออกอำกำศทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลำ ๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ทำงสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

๑.๒ ผลิต รำยกำร “The Insider” เป็น รำยกำรที่ส ร้ำ งควำมรู้ควำมเข้ำ ใจให้กับ ประชำชน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของรัฐบำล และเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่นให้ แก่ประชำชน
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงประชำคมอำเซียนและนำนำประเทศ ตลอดจนเป็นสื่อกลำง
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำรนำข้อคิดเห็นมำนำเสนอในรำยกำรด้วยมีรูปแบบเป็นรำยกำรสนทนำ
(ภำษำอั งกฤษ) ออกอำกำศทุกวัน อำทิตย์ เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ทำงสถำนีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
และสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมภำคภำษำอังกฤษ (NBT World)
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๑.๓ ผลิ ต สกู๊ ป เผยแพร่ บ ทบำทของไทยในสหประชำชำติ จั ด ท ำขึ้ น ในโอกำสที่ น ำยกรั ฐ มนตรี
มีกำหนดกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๗๐ ที่นครนิวยอร์ก ในเดือนกันยำยน ๒๕๕๘
ซึ่งถือเป็นภำรกิจสำคัญประกำรหนึ่งของผู้นำรัฐบำลในกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับนำนำประเทศ เพื่อประชำสัมพันธ์
และเผยแพร่ควำมสำเร็จของไทยให้ประชำชนเข้ำใจและรับรู้บทบำทของไทยในเวทีโลก ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
ขจัดควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว ซึ่งสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของสหประชำชำติ ออกอำกำศภำยหลังรำยกำร
เดินหน้ำประเทศไทย

๔๙

๕๐
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๑.๔ ผลิตรำยกำรวิทยุ “ไทยคู่ฟ้ำ” ควำมยำว ๑ นำที ออกอำกำศทุกวัน เวลำ ๐๗.๑๐ น. ทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึง กันยำยน ๒๕๕๘
๒. สื่อออนไลน์
เว็บไซต์รัฐบำลไทย (www.thaigov.go.th) เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่สำนักเลขำธิกำรนำยกรั ฐมนตรีจัดทำขึ้น
เพื่อเผยแพร่นโยบำยรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี ภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนัก
นำยกรั ฐ มนตรี และผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ของส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ยั ง ให้ บ ริ ก ำรภำพถ่ ำ ยและ
ภำพเคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของนำยกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ต่ ำ งๆ ผ่ ำ นศู น ย์ สื่ อ ท ำเนี ย บ
(Media Center) ภำยในเว็บไซต์รัฐบำลไทย

๓. สื่อสิ่งพิมพ์
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษกได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ดังนี้
๓.๑ วารสารไทยคู่ฟ้า เป็น วำรสำรรำยเดือนที่นำเสนอเกี่ยวกับ นโยบำยและผลงำนสำคัญของรัฐบำล
รวมทั้งภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ได้ดำเนินกำรผลิตและแจกจ่ำยไปยังหน่วยงำนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ จังหวัด
อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนีวทิ ยุชุมชน สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
และสื่อมวลชน เพื่อให้ประชำชนทั่วประเทศได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรัฐบำล
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๓.๒ หนังสือรายงานผลงานรัฐบาล รอบ ๓ เดือน
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ร่วมกับกระทรวง ๒๐ กระทรวง พร้อมด้วยสำนักงำน
คณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ได้ ร วบรวมผลกำรด ำเนิ น งำนของรั ฐ บำล
รอบ ๓ เดือน (๑๒ กันยำยน – ๑๒ ธันวำคม ๒๕๕๗) ภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ที่เข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินและแถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวั นที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ซึ่งรัฐบำล
ได้เร่งแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในทุกด้ำนที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำได้ ผลกำรดำเนินงำน
ของรัฐบำลรอบ ๓ เดือน ประกอบด้วย ๕ ด้ำน คือ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนต่ำงประเทศ
ด้ำ นกฎหมำย แจกจ่ ำ ยให้ กั บ บุ ค คลและสื่ อ มวลชน ทุ กแขนงที่ม ำร่ ว มงำนแถลงผลงำนรั ฐ บำลรอบ ๓ เดือ น
เพื่ อ จะได้ น ำไปประชำสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ใ ห้ ป ระชำชนได้ รั บ ทรำบถึ ง ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรท ำงำนของรั ฐ บำล
ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

๓.๓ หนังสือรายงานผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ร่วมกับกระทรวง ๒๐ กระทรวง พร้อมด้วยสำนักงำน
คณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ได้ ร วบรวมผลกำรด ำเนิ น งำนของรั ฐ บำล
รอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ – ๑๒ มีน ำคม ๒๕๕๘) ภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุท ธ์ จันทร์โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี ที่เข้ำบริหำรรำชกำรแผ่นดินและแถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗
ซึ่ ง รั ฐ บำลได้ เ ร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หำต่ ำ งๆ ในทุ ก ด้ ำ นที่ เ ป็ น อุ ป สรรค เพื่ อ ให้ ส ำมำรถขั บ เคลื่ อ นประเทศไปข้ ำ งหน้ ำ
ได้ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลรอบ ๖ เดือน ที่ได้รวบรวมมำนี้ ประกอบด้วยกำรดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยรัฐบำล
๑๑ ด้ำน ที่ได้แถลงไว้ ได้แก่ ๑) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ๒) กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและ
กำรต่ำงประเทศ ๓) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ ๔) กำรศึกษำและ
เรียนรูก้ ำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ๕) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำ นสำธำรณสุข และสุขภำพของ
ประชำชน ๖) กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ ๗) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคม
อำเซี ย น ๘) กำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ

๕๑

๕๒

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

และนวัตกรรม ๙) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน ๑๐) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ และ ๑๑) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติธรรม แจกจ่ำยให้กับบุคคลและ
สื่อมวลชนทุกแขนงที่มำร่วมงำนแถลงผลงำนรัฐบำลรอบ ๖ เดือน เพื่อจะได้นำไปประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชำชน
ได้รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนของรัฐบำลได้อย่ำงกว้ำงขวำงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

๓.๔ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของรัฐบาลลงในหนังสือพิมพ์
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี โดยส ำนั ก โฆษก ได้ ผ ลิ ต สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ผ ลกำรด ำเนิ น งำน
ของรัฐบำลลงในรูปแบบสกู๊ปข่ำว โดยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหลัก ซึ่งมีประชำชนสนใจอ่ำนเป็นจำนวนมำก
เพื่ อ เป็ น อี ก ช่ อ งทำงหนึ่ ง ในกำรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ก่ ป ระชำชนให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งกว้ ำ งขวำงและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
รวมถึงเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลให้ครอบคลุมทุกด้ำน อำทิ เศรษฐกิจ สังคม
และควำมมั่นคง เป็นต้น
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๓.๕ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษกร่วมกับกรมประชำสั มพันธ์ได้จั ดทำและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำลในรูปแบบจดหมำยข่ำว ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสร้ำงกำรรับรู้
แก่ประชำชนให้เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึงมำกยิ่งขึน้

๓.๖ โปสเตอร์องค์ประกอบคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ได้จัดพิมพ์โปสเตอร์องค์ประกอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
(ชุดที่ ๖๑) ภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ เพื่อแจกจ่ำยให้แก่หน่วยงำน
รำชกำร สถำนศึกษำ และประชำชน

๕๓

๕๔

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

๔. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
นอกจำกกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ แล้ว สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก
ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงำนของรัฐบำล ในระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๕๗ – กันยำยน ๒๕๕๘ ด้วย ดังนี้
๔.๑ โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ ๘ เพื่อเผยแพร่นโยบำยและกำรดำเนินงำนของรัฐบำลแก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย และนิสิตนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบรัฐบำล
โรงแรมเดอะทวิ น ทำวเวอร์ ถนนรองเมื อ ง กรุ ง เทพฯ และพื้ น ที่ ศึ ก ษำดู ง ำนศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี
ดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงฝำยชะลอน้ำร่วมกับชำวบ้ำน ณ บ้ำนพุสวรรค์
อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี และร่วมรับฟังกำรแถลงผลงำนของรัฐบำล รอบ ๓ เดือน ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสด
ของสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ ณ ตึกนำรีสโมสร ทำเนียบรัฐบำล
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ภารกิจด้านการเมืองและการประสานกิจการรัฐสภา
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะเวลำระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘)
สำนักประสำนงำนกำรเมือง ได้ดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
1. งานด้านนิติบัญญัติและรัฐสภา
๑.1 งานร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ส ำนั กประสำนงำนกำรเมื อ งมี ห น้ำ ที่และบทบำทส ำคัญ โดยเป็ น ฝ่ำ ยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ปนช.) ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุม ปนช. เพื่อศึกษำ
วิเครำะห์ ก ลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอควำมเห็ น ให้ แ ก่
คณะกรรมกำรฯ พิ จ ำรณำกำรจั ด ท ำสรุ ป ผล
กำรประชุ ม (โผ) เพื่ อ น ำเสนอควำมเห็ น หรื อ
มติของ ปนช. ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจำกนี้
ในกำรดำเนินกำรของ ปนช. นั้น เพื่อให้กำรพิจำรณำ
ของ ปนช. เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เป็ นไปด้ ว ยควำมรอบคอบ และมี ก ำรติ ด ตำม
เร่ ง รั ด ร่ ำ งกฎหมำยต่ ำ งๆ ของคณะรั ฐ มนตรี
ให้เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยนิติบัญญัติ
นอกจำกนี้ ปนช. พิจำรณำ โดยส ำนั กประสำนงำนกำรเมื อง ท ำหน้ำ ที่เป็ น ฝ่ำ ยเลขำนุ กำรร่ว มกับ ฝ่ำ ยกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติมีกำรประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนดังกล่ำวเพื่อรวบรวมข้อมูล
ควำมคืบ หน้ำ ของร่ำ งพระรำชบั ญ ญั ติต่ำ งๆ และเร่ง รัด กำรพิจ ำรณำในชั้น นั้น ๆ ให้ เป็ น ไปด้ว ยควำมรวดเร็ว ขึ้ น
รวมถึงพิจำรณำกลั่นกรองร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำงๆ ก่อนที่จะเสนอให้ ปนช. พิจำรณำต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๑ คณะกรรมกำรประสำ นงำนสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ (ปนช.) ได้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม
ปนช.มำแล้ว ทั้งสิน้ ๓๙ ครั้ง มีกำรนำเสนอเรื่องให้ ปนช. พิจำรณำ ดังนี้
๑.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติ จำนวน ๙๔ ฉบับ
๑.๒ พระรำชกำหนด ๓ ฉบับ
๑.๒ กรอบข้อตกลงที่ต้องเสนอให้ สนช. ให้ควำมเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เรื่อง
๒ คณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำ เร่ ง รั ด ติ ด ตำมร่ ำ งกฎหมำยในกระบวนกำรนิ ติ บั ญ ญั ติ
ได้มีกำรจัดประชุมมำแล้วทัง้ สิน้ ๓๒ ครั้ง มีกำรเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ ดังนี้
๒.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติ จำนวน ๕๔ ฉบับ
๒.๒ กรอบข้อตกลงและพิธีสำร จำนวน ๘ เรื่อง
๒.๓ ติดตำมควำมคืบหน้ำของร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นกำรพิจำรณำต่ำงๆ ทั้งหมด ๒๗ ครัง้

๕๕

๕๖
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1.๒ กระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ถามนายกรัฐมนตรี
กระทู้ถ ำมเป็ น กระบวนกำรตรวจสอบควบคุ ม กำรบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน อั น เป็ น หน้ำ ที่ส ำคั ญ
ประกำรหนึ่ง ของฝ่ำ ยนิติบัญ ญั ติซ่ึงได้มีก ำรบั ญญั ติไ ว้ในรัฐ ธรรมนู ญ และกำรตอบกระทู้ถำมเป็ น ภำรกิจ สำคัญ
อีกประกำรหนึ่งในงำนด้ำนนิติบัญญัติของนำยกรัฐมนตรี กำรขับเคลื่อนภำรกิจนี้ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
โดยสำนักประสำนงำนกำรเมืองมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรกระทู้ถำมที่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ถำมนำยกรั ฐ มนตรี โดยจะรั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรทั้ ง ในส่ ว นของกำรวิ เ ครำะห์ สรุ ป ประมวล กระทู้ ถ ำมและ
กำรเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของนำยกรัฐมนตรีในกำรมอบหมำยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบชี้แจง
กำรสรุ ป ผลกำรถำม-ตอบกระทู้ เ พื่ อ รำยงำนให้ น ำยกรั ฐ มนตรี ท รำบ รวมถึ ง กำรท ำหน้ ำที่ ป ระสำนงำน
กั บ ส่ ว นรำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรจั ด ท ำค ำตอบกระทู้ ตลอดจนประสำนกั บ ส่ ว นรำชกำรในฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกระทู้ถำม
ผลการดาเนินงาน ได้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกระทู้ถำมของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติที่ถำม
นำยกรัฐมนตรีแล้วทัง้ สิน้ ๑๑ กระทู้ถำม
1.3 ระเบียบวาระการประชุม และการติดตามผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มี กำรจั ด ท ำระเบีย บวำระกำรประชุ ม สภำนิติบั ญ ญั ติแ ห่ ง ชำติเพื่อ น ำกรำบเรีย นนำยกรัฐ มนตรี
รองนำยกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี ป ระจ ำส ำนั กนำยกรัฐ มนตรี และเลขำธิก ำรนำยกรั ฐ มนตรีเ ป็ น ประจ ำทุ กสั ป ดำห์
ในวันจันทร์ เพื่อรำยงำนให้ทรำบวำระต่ำงๆ ที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติจะมีกำรพิจำรณำในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์
ของทุกสัปดำห์ รวมถึงมีกำรติดตำมกำรประชุมและรำยงำนสรุปผลกำรประชุมต่อนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี และเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เมื่อกำรประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจำกกำรติดตำม
ดังกล่ำวทำให้ทรำบได้ว่ำขณะนี้มีร่ำงกฎหมำยที่อยู่ในขั้นตอนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในชั้นกำรพิจำรณำต่ำงๆ
ดังนี้
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่รี อพิจำรณำรับหลักกำรวำระที่ ๑
จำนวน ๑ ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่คี ณะรัฐมนตรีรับมำพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
จำนวน ๑ ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่ตี ั้งคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
จำนวน ๒ ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่อี ยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ จำนวน ๑๒ ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่คี ณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว
จำนวน - ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่ผี ่ำนควำมเห็นชอบของ สนช. แล้ว
จำนวน ๑๓๐ เรื่อง
(ร่ำง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. .... รวมกัน ๒ ฉบับ)
อนุมัติพระรำชกำหนด
จำนวน ๓ ฉบับ
สนช. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงรัฐธรรมนูญฯ
จำนวน ๑ ฉบับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติท่ขี อถอน
จำนวน ๑ ฉบับ
รวม
จานวน 151 ฉบับ
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1.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล งำนร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำยเพื่อเสนอควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จำนวน ๔๒ เรื่อง
2. งานด้านการเมืองและการประสานกิจการรัฐสภา
2.1 การดาเนินงานการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนั กประสำนงำนกำรเมื อ งได้ติด ตำมกำรด ำเนิน งำนกำรจั ด ท ำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีได้รับทรำบควำมคืบหน้ำกำรจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญฯ
เพื่อพิจำรณำใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวในกำรเสนอควำมคิดเห็น หรือยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อร่ำงรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยของคณะรัฐมนตรี โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ สำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ได้ดำเนินกำรติดตำมกำรดำเนินงำนกำรจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญ
2.2 การติดตามการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีสภำปฏิรูปแห่งชำติ เพื่อทำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์และเสนอแนะแนวทำงเพื่อให้
เกิดกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ โดยที่สำนักประสำนงำนกำรเมือง ได้ดำเนินกำรติดตำมกำรดำเนินงำนของสภำปฏิรูป
แห่งชำติมำอย่ำงต่อเนื่องโดยตลอด และได้วิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูป รวมถึงกำรเร่งรัดผลักดันกฎหมำย
ที่จ ะต้องตรำขึ้นใหม่ กำรแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมำยให้ สอดคล้องกับ กำรบริห ำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐ มนตรี
ซึ่ง ที่ผ่ำ นมำ สภำปฏิ รูป แห่ ง ชำติ ได้จั ด ท ำวำระปฏิ รูป 37 วำระและวำระพั ฒนำ 6 วำระ เพื่อ ส่ง ต่อ ให้ รัฐ บำล
ดำเนินกำรขับเคลื่อน โดยประเด็นสำคัญที่ทำให้กำรปฏิรูปสำเร็จมี 2 ประกำร คือ “กำรบริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน ”
(เช่น ปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่น และกำรกระจำยอำนำจ เป็นต้น) และเรื่อง “ระบบกำรศึกษำ” ซึ่งเป็นสองเรื่องสำคัญ
ที่เป็นกลไกหลักในกำรแก้ปัญหำและขับเคลื่อนกำรปฎิรูปด้ำนอื่น ๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ในกำรนี้สำนักประสำนงำน
กำรเมื อ ง ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด กลุ่ ม วำระกำรปฎิ รู ป ของสภำปฏิ รู ป แห่ ง ชำติ ทั้ ง หมดให้ เ ข้ ำ กับ กำรปฏิ รูป 11 ด้ ำ น
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 ปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้
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การปฏิรูป ๑๑ ด้าน
ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
๓๗ วาระปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗
วำระปฏิรูปที่ ๒: กำรเข้ำสูอ่ ำนำจ/ระบบพรรคกำรเมือง
๑. การเมือง
วำระปฏิรูปที่ ๓ : กำรปรับโครงสร้ำงอำนำจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
๒. การบริหารราชการ วำระปฏิรูปที่ ๔ : กำรปฏิรูประบบงบประมำณและกำรคลังท้องถิ่น
วำระปฏิรูปที่ ๕ : กำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพกำรบริหำรงำนแห่งรัฐ
แผ่นดิน
วำระปฏิรูปที่ ๑ : กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วำระปฏิรูปที่ ๖ : กิจกำรตำรวจ
๓. กฎหมาย
วำระปฏิรูปที่ ๗ : กำรปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม (กำรตรวจสอบกำรใช้
อำนำจรัฐ)
รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปกำรปกครองท้องถิ่น เรือ่ ง แนวทำงกำรปฏิรูปกำร
กระจำยอำนำจและกำรปกครองท้องถิน่
๔. ปกครองท้องถิน่
วำระปฏิรูปที่ ๑๖ : ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
วำระปฏิรูปที่ ๑๗ : ระบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ (ด้ำนอุปสงค์)
วำระปฏิรูปที่ ๑๘ : ระบบกำรเรียนรู้
๕. การศึกษา
วำระปฏิรูปที่ ๒๐ : ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงปัญญำของประเทศ
วำระปฏิรูปที่ ๒๑ : ระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำง
นวัตกรรมของประเทศ
วำระปฏิรูปที่ ๘ : กำรปฏิรูประบบและโครงสร้ำงภำษี
วำระปฏิรูปที่ ๙ : แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรรัฐวิสำหกิจ
วำระปฏิรูปที่ ๑๒ : กำรผูกขำดและกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
วำระปฏิรูปที่ ๑๓ : กำรปฏิรปู กำรเงินฐำนรำกและสหกรณ์ออมทรัพย์
๖. เศรษฐกิจ
วำระปฏิรูปที่ ๑๔ : กำรปฏิรปู ภำคเกษตร
วำระปฏิรูปที่ ๑๕ : กำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร
วำระปฏิรูปที่ ๑๐ : ระบบพลังงำน
๗. พลังงาน
วำระปฏิรูปที่ ๑๑ : กำรปฏิรปู ที่ดินและกำรจัดกำรที่ดนิ
วำระปฏิรูปที่ ๒๒ : ระบบบริกำรสำธำรณสุข
วำระปฏิรูปที่ ๒๓ : ระบบส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคใหม่ ๆ
๘. สาธารณสุขและ วำระปฏิรูปที่ ๒๔ : ระบบกำรคลังด้ำนสุขภำพ
วำระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม
วำระปฏิรูปที่ ๒๖ : กำรจัดกำรภัยพิบัติตำมธรรมชำติภำวะโลกร้อน
วำระปฏิรูปที่ ๒๗ : กำรปฏิรปู เพื่อรับมือวิกฤตกำรณ์น้ำทะเลขึน้ สูงและแผ่นดินทรุด พืน้ ที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
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๙. สื่อสารมวลชน

๑๐. สังคม

๑๑. อื่นๆ

วำระปฏิรูปที่ ๓๒ : กำรกำกับดูแลสือ่
วำระปฏิรูปที่ ๓๓ : สิทธิเสรีภำพสื่อบนควำมรับผิดชอบ
วำระปฏิรูปที่ ๓๔ : กำรป้องกันกำรแทรกแซงสื่อ
วำระปฏิรูปที่ ๒๘ : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
วำระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิกำรสังคม เรื่อง กำรปฏิรูประบบสวัสดิกำรสังคมที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทย
วำระปฏิรูปที่ ๓๐ : สังคมสูงวัย
วำระปฏิรูปที่ ๓๑ : กำรคุ้มครองผู้บริโภค
วำระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงคุณค่ำ และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
วำระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของสถำบันศำสนำเพื่อให้เป็นสถำบันหลักของสังคม
วำระปฏิรูปที่ ๓๗ : กำรปฏิรูปกำรแรงงำน
วำระปฏิรูปที่ ๑๙ : กำรกีฬำ

สภำปฏิรูปแห่งชำติ ได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ
เสนอทั้งฉบับ และเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2558 มีผลให้สภำปฎิรูปแห่งชำติเป็นอันสิน้ สุดลงตำมบทบัญญัติมำตรำ 38
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมำตรำ 39/2
กำหนดไว้ว่ำ มิให้มีสภำปฎิรูปแห่งชำติตำมรัฐธรรมนูญนีอ้ ีก และภำยในสำมสิบวันนับแต่สภำปฎิรูปแห่งชำติสิ้นสุดลง
ให้ มี ส ภำขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศ ประกอบด้ ว ย สมำชิ ก ไม่ เ กิ น สองร้ อ ยคนซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
แทนสภำปฏิรูปแห่งชำติ เพื่อดำเนินกำรให้เกิดกำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 27 สืบต่อจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติ
โดยให้คำนึงถึงควำมสำคัญเร่งด่วนและควำมสัมฤทธิ์ผลของกำรปฏิรูปในระยะเวลำที่เหลืออยู่
ขณะนี้ ส ำนั กประสำนงำนกำรเมื อง ได้รับ มอบหมำยให้ติด ตำมกำรดำเนิน งำนของสภำขั บเคลื่อ น
กำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งสำนักประสำนงำนกำรเมืองได้ติดตำมตั้งแต่กำรเปิดประชุมครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเพื่อกรำบเรียน
นำยกรัฐมนตรีได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
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ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การเพิ่มศักยภาพระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
ด้วยยุทธศำสตร์กำรเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี
ส ำนั กเลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ได้ น ำระบบสำรสนเทศศู น ย์ป ฏิ บั ติก ำรนำยกรั ฐ มนตรี รุ่น ที่ 3 หรือ ที่ เ รีย กว่ ำ
“PMOC3” ซึ่งได้พัฒนำเสร็จสิน้ ออกใช้งำน เพิ่มศักยภำพของระบบสำรสนเทศศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรีที่มีใช้งำน
ในปัจจุบันให้สำมำรถจัดเก็บ ค้นคืนและรำยงำนข้อมูลบทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) ที่สำคัญ
และใช้ประกอบกำรตัดสินใจของนำยกรัฐมนตรีอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ควำมคืบหน้ำนโยบำยรัฐบำล กำรติดตำม
ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี รำยงำนกำรวิเครำะห์ข่ำวสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรติดตำมงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ของนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง ระบบ PMOC3 และรายงานข้อมูลบทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1.2 พัฒนาระบบการประชุมทางไกลภาครัฐ
ติดตั้งระบบกำรประชุมทำงไกลภำครัฐ ณ ห้องปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้ำ ระบบนี้จะช่วย
ทำให้กำรประชุมติดตำมงำนของนำยกรัฐมนตรีกับส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ซึ่งเชื่อมโยง
ผ่ำนเครือข่ำยทำงทหำร พลเรือนและเครือข่ำยเฉพำะอื่นๆ สำมำรถติดต่อสื่อสำรและรำยงำนข้อมูลสำคัญต่ำงๆ
โดยตรงต่อนำยกรัฐมนตรีได้อย่ำงมีประสิทธฺภำพ

ภาพตัวอย่าง การประชุมทางไกลเพือ่ ติดตามงานของนายกรัฐมนตรี
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1.3

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless Network) ให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยวิวัฒนำกำรของคอมพิวเตอร์แบบพกพำและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมเรียกว่ำ “Mobile Device”
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำกและถูกนำมำใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย ทั้งในชีวิต ประจำวันและกำรปฏิบัติงำน
ในสำนักงำน เป็นเหตุให้เกิดควำมต้องกำรใช้ Mobile Device ดังกล่ำว เชื่อมโยงเข้ำในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรขอบริกำรข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงได้ดำเนินกำร ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ไร้สำย (Wireless Network) ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจำนวนอุปกรณ์กำรเชื่อมต่อสัญญำณไร้สำย
ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนและมุ่งเน้นกำรให้บริกำรอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

ภาพ การปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
1.4 จัดหาระบบไฟฟ้าสารองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจาเป็น
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำสำรองเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ นและจำเป็น ซึ่งเป็นระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
และกำรบริหำรจัดกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับศูนย์กลำงระบบเครือข่ำยและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ซึ่งมีที่ตั้ง
ณ อำคำรสำนัก เลขำธิก ำรนำยกรัฐ มนตรี (อำคำร 44 เดิม ) ทำเนีย บรัฐ บำล ในกรณีร ะบบไฟฟ้ำ หลัก จำก
กำรไฟฟ้ำนครหลวงหยุดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแก่ทำเนียบรัฐบำลเป็นเวลำนำนๆ ระบบไฟฟ้ำสำรองเพื่อรองรับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินและจำเป็นดังกล่ำวนี้ จะผลิตกระแสไฟฟ้ำออกมำป้อนเข้ำสู่ศูนย์กลำงระบบเครือข่ำยและระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเองโดยอัตโนมัติ จนกว่ำระบบไฟฟ้ำหลักจำกกำรไฟฟ้ำ นครหลวงจะจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำแก่ทำเนียบรัฐบำลอย่ำงเป็นปกติ

๖๑

๖๒
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ภาพ ระบบไฟฟ้าสารองเพือ่ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและจาเป็นในภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.5 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
1.5.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ประเภทฮำร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 17 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ Desktop
ชนิ ด All-in-One
จ ำนวน 138 เครื่ อ ง เพื่ อ ทดแทนของเดิ ม ที่ เ สื่ อ มสภำพและได้ จั ด ซื้ อ มำใช้ ใ นรำชกำร
เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2551
นอกจำกนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยลดช่ อ งโหว่ ข องกำรบุ ก รุ ก โจมตี ร ะบบผ่ ำ นกำรใช้ ง ำนครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ สื่ อ มสภำพ และซอฟต์ แ วร์
ที่ไม่ทั นสมัย อัน เนื่องมำจำกลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นปัจ จุบันปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ได้จัด หำครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์เพื่อสนับสนุ นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ ได้แก่ คอมพิว เตอร์ตั้งโต๊ะแบบ
All-in-one คอมพิว เตอร์ พ กพำแบบ Notebook เครื่อ งพิม พ์แ บบ Laser และสแกนเนอร์ ทดแทนครุภั ณ ฑ์เ ดิ ม
ที่เสื่อมสภำพให้สำมำรถรองรับกำรทำงำนร่วมกันกับซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 15 รำยกำร

ภาพ คอมพิวเตอร์ Notebook และคอมพิวเตอร์ Desktop ชนิด All-in-One
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1.5.2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ทันสมัย เพื่อใช้ในรำชกำร รวมทั้งสิน้ 15 รำยกำรดังนี้
1) Microsoft Windows แบบ Enterprise Aqreemeut
2) Microsoft Office แบบ Enterprise Aqreemeut
3) AutoCAD Design Suite Ultimate 2016 for Windows
4) SketchUp Pro 2015 for Mac OS X Yosemite
5) Logic Pro X for Mac OS X Yosemite
6) Final Cut Pro X for Mac OS X Yosemite
7) Motion 5 for Mac OS X Yosemite
8) Compressor 4 for Mac OS X Yosemite
9) Aimersoft Video Converter Ultimate for Mac OS X Yosemite
10) Bigsoft Total Video Converter for Mac OS X Yosemite
11) Xilisoft Video Converter Ultimate for Mac OS X Yosemite
12) Adobe Creative Cloud
13) Adobe Acrobat Pro DC
14) Adobe InDesign CC
15) McAfee Antivirus

๖๓
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2. การพัฒนาระบบบริหาร
กำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำองค์ ก ำรของส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ มี ร ะบบกำรบริ ห ำร
ที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ ตำมมำตรำ ๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ สำรวจและปรับปรุงกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนรำชกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม
กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมำภิ บ ำลและป้ อ งกั น ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภำครั ฐ
สร้ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ไว้ ว ำงใจในระบบรำชกำร ลดต้น ทุ น กำรด ำเนิ น งำนเพิ่ม ศั กยภำพในกำรแข่ง ขั น ของประเทศ
รักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบ และกระจำยอำนำจ ฯลฯ ตลอดจนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อผลักดันให้กำรพัฒนำระบบบริหำร
รำชกำรมีประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน บรรลุผลลัพธ์ตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยสำคัญขององค์กำรที่ได้กำหนด
ไว้ให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ถูกต้อง และทันกำหนดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ได้มีกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพ
บริห ำรจั ด กำรภำครัฐ (PMQA) โดยมี กลุ่ม พั ฒ นำระบบบริห ำรเป็ น หน่ว ยงำนรับ ผิด ชอบภำรกิจ โดยตรง รวมถึง
กำรปรับปรุงระบบงำนและกระบวนงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยสรุปกำรดำเนินงำน ดังนี้
2.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กำรประเมินผลกำรปฏิ บัติรำชกำรและกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
ในปัจจุบัน มีกำรบูรณำกำรระบบกำรติดตำมให้มีควำมเป็นเอกภำพ ลดควำมซ้ำซ้อนและมุ่งเน้นเฉพำะตัวชี้วัดหลัก
ที่จำเป็น โดยให้ส่วนรำชกำรส่งข้อเสนอตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนตำมทิศทำงกำรขับเคลื่ อน
นโยบำยเร่ง ด่ ว นของรัฐ บำล คสช. และยุ ท ธศำสตร์ ข องส่ ว นรำชกำร โดยต้อ งมี กำรพิจ ำรณำควำมเหมำะสม
ของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดต้องสำมำรถวัดผลได้ภำยใน
ปีงบประมำณ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถวัดผลได้ภำยใน ๑ ปี ให้มีกำรติดตำมและรำยงำนผล (monitor) ต่อไป กำรดำเนินงำน
ตำมคำรับรองฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สำคัญประกอบด้วย
๑) กำรจัดทำคำรับรองฯ ส่งให้ สำนักงำน ก.พ.ร. กำรเจรจำต่อรองรำยละเอียดของตัวชี้วัด
เกณฑ์กำรวัด และน้ำหนัก ตลอดจนกำรติดตำม ประเมินผล และอุทธรณ์ผลกำรประเมิน ตัวชี้วั ดตำมคำรับรองฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตำมกำหนด มีผลกำรประเมิน
๔.๔๕๕๙
๒) กำรส่งเสริมสนับสนุน ติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองฯ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ขององค์กำร และเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรตอบสนองภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
มีตัวชี้วัดตำมภำรกิจ หลัก ได้แก่ ควำมเชื่อมั่น ของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีป ระจำสำนั ก
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นำยกรั ฐ มนตรี . ต่ อ กำรด ำเนิน งำนของส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ระดั บ ควำมส ำเร็จ ของกำรขั บ เคลื่ อ น
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในประเด็น ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศของนำยกรัฐมนตรี
เพื่อกำรตัดสินใจ และร้อยละกำรรับรู้ข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์งำนของรัฐบำล ซึ่งในตัวชี้วัดที่กำหนดมี ประเด็น
ที่มีควำมสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนตำมทิศทำงกำรปฏิรูปประเทศ เช่น กำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
เร่งด่วนสำคัญ และกำรติดตำมกำรดำเนินงำนกำรจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กำรพัฒนำสมรรถนะ
องค์กำร และระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน เป็นต้น
2.๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด และได้รับกำรรับ รองคุณภำพกำรบริห ำรจัด กำรภำครัฐ ระดับพื้นฐำน
(Certified FL) เมื่อปี ๒๕๕๖ และจะมีกำรตรวจประเมินอีกครั้งใน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น ตลอดปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ผ่ำ นมำผู้บ ริห ำรและบุ คลำกรในองค์กำรจึง ได้ใ ห้ ควำมส ำคั ญ และร่ว มกัน ด ำเนิน งำนเพื่อ ให้ เ กิ ด
กำรขับเคลื่อนตำมแนวทำง PMQA ทุกหมวด โดยมีกำรทบทวนผลลัพธ์ที่ผ่ำนมำ กำรนำองค์กำร กำรวำงแผน
เชิง ยุ ทธศำสตร์ กำรให้ ควำมสำคัญ กับ ผู้รับบริกำรและผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย กำรวัด วิเครำะห์และจัด กำรควำมรู้
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร และกำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร เพื่อกำรวินิจฉัยองค์กำรว่ำมีจุดใดที่ต้องปรับปรุงพัฒนำและ
เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรรับรองตำมที่ สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด กำรทำงำนที่สำคัญ คือ ๑) กำรแต่งตั้งคำสั่ง
คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และส่งเสริมสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนทุกหมวดอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิด ผลเป็น รูปธรรม เช่น เตรีย มกำรทบทวนนโยบำย
กำรกำกับดูแ ลองค์กำรที่ดีและสร้ ำ งควำมสัมพั นธ์กับหน่วยงำนรอบท ำเนียบรัฐบำล กำรกำหนดกรอบแนวทำง
กำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ใ หม่ กำรส ำรวจควำมต้องกำร/คำดหวั ง ควำมพึงพอใจและไม่ พึ งพอใจของผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรทบทวนกระบวนกำรและแผนบริหำรควำมต่อเนื่องในภำวะวิกฤต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรและตอบสนองผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ ๒) กำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติ “กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ” ระหว่ำงวันศุกร์ที่ ๓๐ มกรำคม – วันอำทิตย์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ทำเนียบรัฐบำลและไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดรำชบุรี ผลจำกกำรใช้เครื่องมือ PMQA มำใช้ในกำรวินิจฉัยและ
พัฒนำองค์กำรนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและสร้ำงควำมมีมำตรฐำน
ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
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ภำพประกอบ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี” ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี ๓๐ มกรำคม – วันอำทิตย์ท่ี ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ทำเนียบรัฐบำลและไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดรำชบุรี
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3. การพัฒนาบุคลากร
3.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจั ดการภาครัฐของสานัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี ” ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ส่ ง เสริม ให้ ส่ว นรำชกำร
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กำรมีระบบที่ดี มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริกำรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Certified FL)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ และในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงำน ก.พ.ร. ได้ปรับเกณฑ์ PMQA
ซึ่งสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจะต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรตรวจประเมินตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดจัด โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี” ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มกรำคม –
๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบำล และจังหวัดรำชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และ
สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรตรวจประเมิน

๖๗
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3.๒ ประชุมชี้แจงการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘
เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ อำคำรสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบำล
เพื่อให้ข้ำรำชกำรที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำรและระดับชำนำญกำร ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรคัดเลือกเข้ำรับกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิ ชำกำร ระดั บ ช ำนำญกำร และช ำนำญกำรพิ เศษ ให้ แ ก่ข้ ำ รำชกำรที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำร
ระดับปฏิบัติกำรและชำนำญกำรในสังกัดสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
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3.๓ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการพั สดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
แก่บุคลากรของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ อำคำรสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุได้รับทรำบถึงหลักกำร เหตุผลตลอดจนวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุฯ และเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ ที่ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่เคยอบรมเกี่ยวกับ
กำรพัสดุมำก่อน หรือเคยอบรมมำแล้ว ประสงค์ที่จะเพิ่มพูนควำมรู้ เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ไปทบทวน
กระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อนำไปปรับปรุงกำรทำงำนขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ตลอดจน
เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ ำ งๆ ในกำรบริ ห ำรงำนพั ส ดุ ข องเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ำรหรื อ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนภำยใน
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
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3.๔ โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ภายใต้ โ ครงการ “ข้ า ราชการไทยไร้ ทุ จ ริ ต ” ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๓ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบำล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
“เครือข่ำยภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต” ที่เข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ และเพื่อปลุกจิตสำนึก
และสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและปฏิบัติกำรเชิงรุกด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
รวมทั้งเพื่อให้ประชำชนเกิดกำรยอมรับและเชื่อมั่นในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
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3.๕ โครงการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการและการจัดทารายงานการประชุม ” ระหว่ำงวันที่
๑๗ – ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อำคำร ๒๖ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ บุ คลำกรของส ำนั กเลขำธิกำรนำยกรัฐ มนตรีไ ด้เพิ่ม พู นควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ เสริม สร้ำงและพั ฒนำทั กษะ
ในกำรเขีย นหนั ง สือ รำชกำรและกำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม ซึ่ ง จะท ำให้ บุ ค ลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ไ ด้รั บ
กำรประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
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3.๖ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรักษาความปลอดภัย ทาเนียบรัฐบาล
และการพัฒนาคุณภาพการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบำล
จังหวัดชลบุรี และจั งหวั ดระยอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรเตรีย มควำมพร้อ มของบุคลำกรด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภั ย และกำรบริ ก ำรด้ ำ นต่ ำ ง ๆ รวมถึ ง ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ ร่ ว มในกำรพั ฒ นำ
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และได้มีโอกำสเรียนรูต้ ำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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3.๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักสร้างสุของค์กร" เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) เพื่อสุขในการทางาน ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบำล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีทักษะกำรใช้ชีวติ สำมำรถสร้ำงควำมสมดุล ตระหนักถึงคุณค่ำ
ของงำนที่ทำและมีคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวควำมคิด
กำรสร้ำงสุขในองค์กร กำรปรับปรุงบุคลิกภำพและสร้ำงสัมพันธภำพในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
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3.๘ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพประจาทาเนียบรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบำล จังหวัดรำชบุรี และ
จังหวัดเพชรบุรี วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ ณ พระบรมมหำรำชวัง และพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม
และวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๑ สิ ง หำคม ๒๕๕๘ ณ ศู น ย์ ศิ ล ปำชี พ บำงไทร และศู น ย์ ศิ ล ปำชี พ ระหว่ ำ งประเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพ และเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ให้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรประจำทำเนียบรัฐบำล รวมทั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน
ทำเนียบรัฐบำล (คยท.) คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน คยท. ที่ปฏิบัติหน้ำที่
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ภารกิจพิเศษ
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรนำยกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น งำนสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของคณะคู่ ส มรสคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ในรูปแบบของคณะกรรมกำรคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีภริยำ
นำยกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธำนและคู่ ส มรสคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น กรรมกำร โดยในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มีกำรดำเนินงำนในกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีรว่ มกับคณะกรรมกำรคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงกำร
จั ด นิ ท รรศกำรและสื่ อ สำรคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ ฯ
พระบรมรำชินีนำถ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เยำวชน ชุมชนและประชำชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ
ของพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำ อยู่ หั ว และปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพีย งโดยตรงและถ่ ำ ยทอดสิ่ง ที่ไ ด้ เรีย นรู้ อ อกมำ
เป็นสื่อสำรคดีและนำเผยแพร่ในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชำติ ระดับภูมิภำคอำเซียนและนำนำชำติ
กำรดำเนินโครงกำร ฯ ได้มีกำรเปิดรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งโรงเรียน
ที่ส มัค รเข้ำ ร่ว มโครงกำร ฯ จ ำนวน ๑๗๐ โรงเรีย น ได้ส ่ง โครงร่ำ งผลงำนที่จ ะน ำมำผลิต เป็น สื่อ สำรคดี
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำงพิจำรณำคัดเลือกให้เหลือ ๘๘ โรงเรียน เพื่อเข้ำค่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
๔ ภู มิ ภ ำค ระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๗ - ๓๑ สิ ง หำคม ๒๕๕๘ จำกนั้ น โรงเรี ย นทั้ ง ๘๘ แห่ ง ได้ จั ด ท ำสื่ อ สำรคดี ส่ ง
เพื่อกรรมกำรพิจำรณำสื่อสำรคดีรอบแรกเป็น ผู้พิจำรณำคัดเลือกผลงำนของโรงเรียนทั้งหมดให้เหลือ ๑๒ ผลงำน
โดยสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้จัดให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นักเรียนนักศึกษำสถำบันใกล้เคียงทำเนียบรัฐบำลมำร่วมชมผลงำนและลงคะแนนเลือกผลงำนที่พิจำรณำว่ำดีที่สุด
เพื่อรับรำงวัล Popular vote จำกนั้นคณะกรรมกำรรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีภริยำนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนได้พิจำรณำ
จัดอันดับผลงำน และเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ นำยกรัฐมนตรีได้เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลแก่นักเรียน
ที่ได้รับรำงวัลสื่อสำรคดีและโล่สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง ๘๘ โรงเรียน
กำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรแบ่งเบำภำระของรัฐบำลและส่งเสริมกำรดำเนินพันธกิจในกำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์นำยกรัฐมนตรีในด้ำนกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และกำรรำลึกถึงพระเกียรติคุณในกำร
สร้ำงประโยชน์ให้แก่ประชำชนชำวไทย รวมทั้งภำพลักษณ์ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
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2. การดาเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินงำนสนับสนุน กิจกรรมของคณะกรรมกำรคณะคู่สมรส
คณะรั ฐ มนตรี ใ นรอบปี ง บประมำณนี้ ได้ แ ก่ กำรท ำบุ ญ ถวำยภั ต ตำหำรเพล เพื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล
แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗
ณ วั ด พระรำม ๙ กรุ ง เทพฯ กำรท ำบุ ญ ถวำยภั ต ตำหำรเพลเพื่ อ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ลแด่ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ วัดท่ำสุทธำวำส
จั ง หวั ด อ่ ำ งทอง และกำรท ำบุ ญ ถวำยภั ต ตำหำรเพลเพื่ อ เป็ น พระรำชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชิ นี น ำถ เนื่อ งในโอกำสเฉลิ ม พระชนมพรรษำ ๘๓ พรรษำ ๑๒ สิ ง หำคม ๒๕๕๘ ณ วั ด บวรนิ เ วศ
รำชวรมหำวิหำร กรุงเทพฯ ซึ่งกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริมกำรดำเนินพันธกิจในกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์นำยกรัฐมนตรีในด้ำนกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ รวมทั้งภำพลักษณ์ด้ำนกำรทำนุบำรุงศำสนำ
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การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้มีกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ผขู้ อข้อมูล จำนวน 11 รำย มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร จำนวน 5 รำย
2. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรบำงส่วน จำนวน 3 รำย
3. เปิด เผยข้อมู ลข่ำ วสำรของรำชกำรตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉั ยกำรเปิดเผยข้อมูล ข่ำวสำร
จำนวน 3 รำย
4. จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนต้องจัดให้มีไว้เพื่อประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙
วรรคหนึ่ง (๑),(๒),(๓),(๔),(๗) และ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th และ Intranet
5. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประกำศประกวดรำคำ ประกำศสอบรำคำและสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำมแบบ สขร.๑ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th และ Intranet
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รายงานการเงินของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 และ ๒๕๕8
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
ลูกหนีร้ ะยะยาว
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสัน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ / ส่วนทุน
ทุน
รายได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕8

164,795,435.19
5,982,856.00
3,562,929.26
3,562,929.26
38,349.16
430,898,227.55

116,945,834.17
43,569,836.51
1,000.00
91,669.61
160,608,340.29

2,010,296,414.07
1,408,259.08
2,011,704,673.15
2,186,084,242.76

1,774,578,448.83
120,318.53
1,774,698,767.36
1,935,307,107.65

3,924,357.66
41,933,216.36
20,327,795.68
4,265,756.47
70,451,126.17

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

5,992,684.44
100,000,000.00
105,992,684.44
176,443,810.61
2,009,640,432.15

14,087,114.32
80,000,000.00
94,087,114.32
148,0004,506.99
1,787,302,600.66

27,217,759.39
1,982,422,672.76
2,009,640,432.15

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

สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
รำยงำนประจำปี ๒๕๕8

๗๙

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕7 และ ๒๕๕8
รายการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รำยได้จำกงบประมำณ
รำยได้รบั เงินนอกงบประมำณ
รำยได้รบั เงินกูจ้ ำกรัฐบำล
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รำยได้จำกหน่วยงำนอื่น
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค
รำยรับจำกกำรขำยครุภณ
ั ฑ์
รำยได้ดอกเบีย้ เงินฝำก
รวมรายได้จากแหล่งอืน่
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนบุคลำกร
บำเหน็จบำนำญ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สงู (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕8

4,312,735,946.36
800,000.00
976,400,000.00
5,289,935,946.36

2,274,657,549.09
2,274,657,549.09

26,025.00
1,752,311.11
16,647.90
1,794,984.01
5,291,730,930.37

220,510.00
1,518,405.20
21,390.73
1,760,305.93
2,276,417,855.02

243,297,485.45
93,421,490,44
4,817,570.81
267,111,356.81
12,208,828.07
31,860,518.63
298,426,826,.75
3,516,467,300.00
60,520,000.00
4,528,131,376.96
763,599,553.41

264,734,446.80
103,573,971.85
3,063,008.63
1,127,770,768.41
18,197,470.95
34,765,543.19
306,207,728.53
596,398,700.00
60,000,012.00
2,514,711,650.36
-238,293,795.34

