การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงาน
ระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
และอินเลญา ราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนำ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีภำรกิจสำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรปฏิบัติงำนในพระรำชพิธี
รัฐพิธี และพิธีต่ำง ๆ ซึ่งมีทั้งที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือจัดเฉพำะในโอกำสสำคัญต่ำง ๆ
กำรปฏิบัติงำนในโอกำสดังกล่ำวนอกจำกส่วนรำชกำรในพระองค์เป็นส่วนรำชกำรหลักที่รับผิดชอบแล้ว
ยังต้องมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
และสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ในบำงพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธี ด้วย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติจะต้องประสำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด กำรปฏิบัติดังกล่ำวจะต้องมีควำมถูกต้อง
แม่ น ย ำทั้ ง ในขั้ น ตอนตำมโบรำณรำชประเพณี แ ละธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส มพระเกี ย รติ
และไม่เป็นที่ระคำยเคืองเบื้องพระยุคลบำท จึงเห็นสมควรจัดให้มีกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำง
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สานักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
(หลังใหม่) และอินเลญา ราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เครือข่ำยในกำรประสำนงำนและสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ พั ฒนำกำรของกำรปฏิ บั ติง ำนรำชกำรในพระองค์แ ละกำรถวำยงำนร่ ว มกั น ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
จำกกำรสัมมนำในครั้งนี้ แต่ละหน่วยงำนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหำอุปสรรคเกี่ย วกั บ กำร
ประสำนกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่ำง ๆ รวมทั้งได้เสนอแนวทำงแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคที่เกิ ดขึ้น จึงได้จัดทำสรุปผลกำรสัมมนำเพื่อเป็นคู่มือกำรประสำนงำนระหว่ำง
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนให้นำไปสู่กำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรในพระองค์ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น
กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
พฤษภำคม 2561

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำกล่ำวเปิดโครงกำรกำรสัมมนำ

1

การบรรยายพิเศษ

2

สรุปผลการสัมมนากลุ่มเกี่ยวกับภารกิจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

5

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

11

คำกล่ำวเปิดโครงกำรกำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภำพ
ด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
โดย นำยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลำส เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

ในช่วงเวลำที่เปลี่ยนรัชกำล วิธีกำรทำงำนต่ำง ๆ เช่น ขั้นตอนกำรปฏิบัติและเนื้อหำสำระ
มีกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เข้มงวดขึ้น ขั้นตอนกำรปฏิบัติมีทั้งแบบเดิมและมีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปบ้ำง จึงต้องมีกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำ 30 ปี ของ
กำรทำงำนของผม ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำร
นำยกรั ฐมนตรี และส ำนั ก งำนปลั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ได้ มี โ อกำสมำสั ม มนำแลกเปลี่ ย น
ประสบกำรณ์กำรทำงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธีสำคัญ ๆ ต่ำง ๆ ร่วมกัน
ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้ง กรณีที่มีหมำยกำหนดกำรในกำรพระรำชพิธี รัฐพิธี
และพิธีสำคัญต่ำง ๆ ผมมีหน้ำที่แจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ ซึ่งในรัชกำลปัจจุบันมีงำนพิธีสำคัญ ๆ
เพิ่มขึ้นอีกมำก ในภำพรวมผมต้องนำลำดับงำนทั้งหมดตั้งแต่เช้ำจรดเย็นมำเรียบเรียงแล้วนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพรำะฉะนั้นจึงมีควำมจำเป็นที่ทั้ง 3 หน่วยงำน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว
ต้องทรำบหมำยกำหนดกำรต่ำง ๆ เท่ำ ๆ กัน ยกตัวอย่ำงเช่น เวลำเสด็จพระรำชดำเนิน เวลำที่
คณะรัฐมนตรีควรไปถึง สถำนที่รอเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทรับ-ส่งเสด็จอยู่ตรงไหน แม้กระทั่ง
เรื่องของกำรแต่งกำยในแต่ละงำนจะแตกต่ำงกัน กำรแต่งกำยเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขำว เป็นต้น
ภำยหลังพิธีเปิดโครงกำรสัมมนำในวันนี้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีจะให้เกียรติมำเป็นวิทยำกรบรรยำย
ท่ำนจะเล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพระรำชพิธี
และพิธีสำคัญต่ำง ๆ ให้ฟัง กำรจัดโครงกำรสัมมนำในครั้งนี้นับว่ำสอดคล้องกับแนวทำงกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนของท่ำนนำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของทั้ง 3 หน่วยงำนจะได้ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และหำวิธีกำรทำงำนร่วมกันเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ท้ำยนี้ผมขอให้กำรดำเนินโครงกำรในครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร

-2การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ควำมสำคัญของกำรประสำนงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในพระรำชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่ำง ๆ”
โดยปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จัดให้มีโครงการสัมมนาในลักษณะ
การบูรณาการงานพระราชพิ ธี รัฐพิธี และพิธีสาคัญต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ต้ อ ง
ประสานงานร่ว มกัน ซึ่ง พบว่าปัจจุบัน มีก ารพูดคุ ย ประสานงานกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานน้ อ ยลง
งานพิธีการมีหลากหลายแบบ ได้แก่งานที่เกี่ยวข้องคนทั่วไป เช่น งานศพ งานบวช งานพิธีการ
หรือเรียกว่าแบบแผน (Protocol) เป็นงานที่ต้องกาหนดเป็นขั้นตอน อย่างไรก็ตาม มักจะสับสนกับ
งานบางประเภทที่พยายามจะทาให้เป็นงานพิธีการทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่งานพิธีการ เช่น งานที่กาหนดขึ้น
เป็นครั้งคราว (Event) คนที่ทางานพิธีการจึงต้องเข้าใจในงานของตัวเองซึ่งต้องมีความละเอียดและ
เข้ าใจขั้ นตอน เพราะทุ กงานมี แบบแผน (Protocol) งานเหล่ า นี้ ห ากเกิ ด ความผิ ด พลาด
อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อทั้งตัวเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือแม้แต่ตัวผู้นาประเทศ
บางครั้งคนทางานพิธีการจนคุ้นเคยก็อย่านาเอาไปติดเป็นนิสัย อย่ายึดติดกับรูปแบบเดิม
ต้องเข้าใจว่าพิธีการอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังนั้น งานพิธีการจึงควรเป็นงานที่เป็นทางการ
เท่านั้น ระวังอย่าไปปนกับงานที่เอกชนเป็นเจ้าของงานเพราะเขามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์และ
มุ่งหวังผลผลิตเฉพาะเรื่อง ซึ่งต่างจากงานพิธีการของราชการ ผู้ที่ทางานในส่วนราชการหลายท่าน
ยังขาดความเข้าใจในการพิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ จึงต้องมีการสอบถามผู้มีประสบการณ์ ที่ทางาน
ในด้านพิธีการในมิติต่าง ๆ ผู้ที่มีองค์ความรู้ มากในเรื่องพิธีการต้องรู้จักการสอนงานให้แก่น้อง ๆ
ในที ม งาน เพราะน้ อ ง ๆ ไม่ ค่ อ ยได้ มีโอกาสฝึ ก ฝนทาให้มี ป ระสบการณ์น้อ ยและไม่ สามารถ
ปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ

-3หน่วยทั้งสำมได้แก่ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และ
ส ำนั ก งำนปลั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี เป็ น หน่ ว ยงำนที่ จ ะต้ อ งดู แ ลพิ ธี ก ำรของนำยกรั ฐ มนตรี
ซึ่งเป็นผู้นาประเทศ โจทย์ที่สาคัญคือ ทาอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติ ให้ถูกขั้นตอนตาม
ระเบียบแบบแผน ตามมารยาท และกาลเทศะของงานนั้น ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือภาพลักษณ์ของ
ตัวผู้นาประเทศ เช่น ผู้นาประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้งานพิธีเป็นอย่างดี
ซึ่งไม่เหมือนกับประเทศไทยที่มี งานพิธีก ารมากมายแต่นายกรัฐมนตรีจะได้รับทราบการปฏิ บั ติ
เฉพาะเวลาที่จะมีงาน นี้คือจุดอ่อนที่เราควรแก้ไขเพื่อสนองงานให้แก่ผู้นา หากผู้นามีภาพลักษณ์ที่ดี
ก็จะเกิดภาพที่ดีต่อประเทศไทย จากประสบการณ์ผู้ใหญ่มักกลัวเสียฟอร์ม มักจะมาเรียนรู้ว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรหน้างานมากกว่าที่จะผ่านการอบรมเรื่องของงานพิธีการต่าง ๆ มาก่อน
การบริหารจัดการที่ดี คือ หน้าที่ของคนที่ทางานพิธีการ ปัญหาคือองค์ความรู้ดังกล่าว
มักจากัดอยู่ในตัวบุคคลหรือจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยปริยาย (Tacit Knowledge) ก็
ได้ ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีควรจะหาโอกาสให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติซึ่งเป็นลูกทีมได้เรียนรู้จากการทางานจริง
(On The Job Training) โดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีการแนะนาตัวเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รู้จักได้เห็นหน้าเพื่อให้จดจาเราได้ ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน สงสัยอะไรก็ค่อย ๆ ซักถามจะได้
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ทาให้ผู้ใหญ่เมตตาและเอ็นดู เรียกกระบวนการเหล่านี้ว่า การทาซ้าจนเกิด
การจดจา (Repeat)
นอกจากนี้ การทางานพิธีการต่าง ๆ นั้นต้องรู้จักคาว่าเสียสละ บางครั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะมีคนจานวนน้อยที่เสียสละไปทางานดังกล่าว ดังนั้น ต้องรู้จักคาว่า
“หมุ น เวี ย นงาน” งานพิ ธี ก ารหากไม่ มี ป ระสบการณ์จ ะมี ความเข้ า ใจได้ ย าก และเนื่ อ งจาก
ไม่มีหลักสูตรการสอนในโรงเรียนทาให้คนไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสาคัญ งานพิธี การต่าง ๆ
จะมีรูปแบบทีไ่ ม่เหมือนกัน เพราะแต่ละพิธีมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป งาน
ที่ต้องยืน งานที่ต้องนั่ง เป็นต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักการตั้งคาถามและการสังเกตเพื่อให้
เกิ ดการสั่ งสมการเรี ยนรู้ เช่ น การจั ด ที่ นั่ ง (Seating) ในบางครั้ งผู้ ปฏิ บั ติ มี ความจ าเป็ น
ต้องทราบว่าควรจัดบุคคลใดนั่งกับใคร แม้ว่าบางครั้งจะต้องกาหนดตามลาดับตัวอักษร หรือแม้แต่
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น สามีและภรรยาควรจัดให้ นั่งห่างกันเพื่อช่วยกันต้อนรับแขก รวมถึง
รูปแบบและรูปทรงของโต๊ะด้วยเช่นกัน
ปัญหาหนึ่งที่พบในงานพิธีการคือ ผู้ติดตามผู้บริหารที่มาร่วมงานขาดระเบียบวินัย ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของงานเสียไปได้เช่นกัน และการทางานใดงานหนึ่งนั้นเราจาเป็นต้องรู้จักบุคคลหลั ก
(Key Person) แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้มีตาแหน่งระดับสูงก็ตาม ซึ่งการจะรู้ได้นั้นต้องมาจาก
การทางานจริง กล่าวได้ว่าการลงมือทาต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เพื่อเป็นต้นแบบ แล้วจึงค่อย ๆ
ขยายออกไปยังจุดอื่น โดยอาศัยหน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยกันทางาน กระบวนการเหล่านี้เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถทางานได้ง่ายขึ้น
การปฏิบัติงานงานพิธกี ารเหล่านี้ต้องมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการทางาน จึงจะทาให้เกิดความสุข
ในการท างาน มี ค วามท้ า ทายต่ อ งานที่ ย าก ต้ อ งเห็ น คุ ณ ค่ า (Appreciation)
และมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อทางานเหล่านั้นสาเร็จ งานเหล่านั้นก็จะมีความละเมียดละไม
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ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา และพึงระลึกเสมอว่าต้องไม่ปฏิบัติผิดพลาดอีก
นอกจากทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานแล้ว บุคลิกภาพ ก็มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน
พิธีต่าง ๆ เช่นกัน เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคน ทุกระดับ เป็นมิตรอยู่เสมอ อย่าคิดถึง
ตาแหน่งที่ใหญ่กว่าคนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างคนในทีม มีน้าใจต่อคนที่ขอความช่วยเหลือ
จากเรา ให้เราตอบว่า “ได้” ไว้ก่อน และพร้อมแก้ไขปัญหาของผู้อื่นด้วยความจริงใจ เอาจริงเอาจัง
อย่าทิ้งงาน รู้จักสังเกต ตั้งคาถามและหาคาตอบ หากมีวิชาหรือมีประสบการณ์มาก ให้รู้จักสอน
คนอื่น อย่าหวงวิชา พร้อมที่จะถ่ายทอดแนะนาให้แก่คนอื่น อีกทั้งควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนมาก ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้คาดคิด เพราะปัญหามักจะ
เกิดขึ้นนอกเหนือจากการวางแผนไว้ เช่น เก้าอี้หักเนื่องจากอายุการใช้งานนานแล้วนามาใช้งาน
โดยไม่ได้ตรวจสภาพ ปากกาที่จะใช้ลงนามในสมุดเยี่ยมหมึกหมด
กำรทำงำนละเอียดมักถูกมองว่ำเครียดเกินไป แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ดี เพรำะงำนพิธีกำร
มีควำมสำคัญมำก กำรคิดพิธีกำรอะไรก็ตำมต้องดูว่ำทำได้จริง และผู้ปฏิบัติสำมำรถปฏิบัติได้
เปรียบเสมือนผู้ออกแบบ (Designer) ต้องออกแบบให้ผู้สร้ำง (Engineer) ทำงำนได้จริง
กำรสัมมนำเพื่อร่วมกัน ระดมสมองในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี
และพิธีต่ำง ๆ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกำสอันดีที่จะได้ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนเสียใหม่
โดยแบ่งออกเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ไป เพรำะแต่ละคนมีทักษะที่ไม่เหมือนกัน โดยให้
ลองตรวจสอบกันเอง (Cross Check) เพรำะคนที่ยังไม่ทรำบหรือมีควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ อำจจะ
คิดคำถำมดี ๆ ออกมำได้ และที่สำคัญอีกอย่ำงคือ เนื่องจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรและส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นไม่ เ ห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำร
ปฏิบัติงำนพิธีที่เกี่ยวข้อง จึงควรถือโอกำสนี้ระดมสมองและเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนให้ได้รับทรำบและนำไป
พิจำรณำดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ เช่น ผู้บริหำรควรจะได้รับกำรอบรมเรื่องงำนพิธีกำร
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีควรจะมีกำรทำคู่มือพิธีกำรในส่วนของนำยกรัฐมนตรี ออกเป็ น
รู ป เล่ ม ให้ ส ำมำรถศึ ก ษำกั น ได้ สุ ด ท้ ำ ยต้ องมี ภำวะผู้ น ำ ควรยอมรั บฟั งคนอำยุ น้ อยกว่ ำแต่
มำกด้ วยประสบกำรณ์ จะได้ พั ฒนำงำนไปพร้ อม ๆ กั น และที่ ส ำคั ญ ท ำงำนเป็ น ที ม ให้ เ ป็ น
จะช่วยให้งำนประสบควำมสำเร็จและมีประสิทธิภำพ

สรุปผลกำรสัมมนำกลุ่ม
เกี่ยวกับภำรกิจและปัญหำอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำน

-5สรุปผลการสัมมนากลุ่มเกี่ยวกับภารกิจและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ลาดับ
ชื่องาน
ที่
๑ การลงนามถวายพระพร
๑.๑ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๑.๒ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑.๓ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ
ในรัชกำลที่ 9
1.4 โอกำสอื่น ๆ (ถ้ำมี)

ภารกิจ/หน่วยงาน
(สลค. สลน. สปน.)
สลค.
๑. รับหมายกาหนดการจาก
สานักพระราชวัง
๒. แจ้งหมายกาหนดการ
ให้ ครม. ทราบ
๓. ตรวจสอบยืนยัน
การเข้าร่วมงานของ ครม.
๔. ไปอานวยความสะดวก
แก่ ครม. จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สลน.
นรม. มีบัญชาให้ สลน.
เชิญ รอง นรม. และคู่สมรส
เข้าร่วมพิธีกับ นรม. และคู่สมรส
ในโอกาสดังกล่าว
สปน.
๑. นาคณะผู้บริหารไปลงนาม
ถวายพระพรในโอกาสต่าง ๆ
เช่น วันขึ้นปีใหม่
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒. นาคณะผู้บริหารไปลงนาม
ถวายพระพรและจัดริ้วขบวนเดิน
เทิดพระเกียรติและถวายพานพุ่ม

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
สลค.
๑. สลค. ไม่ทราบกาหนดการของ
นรม. ที่จะไปลงนาม จึงขอให้
สลน. แจ้งกาหนดการดังกล่าว
ให้ สลค. ทราบ เพื่อจะได้แจ้ง
ให้ ครม. ทราบต่อไป
๒. สลค. เห็นควรให้ ครม.
ไปลงนามพร้อมกันเป็นหมู่คณะ
แนวทางแก้ไข
๑. สลน. แจ้งว่าเรื่องนี้
ไม่สามารถแจ้งกาหนดการของ นรม.
ในการเดินทางไปร่วมพิธีต่าง ๆ
เป็นทางการได้ เห็นควรให้ปฏิบัติ
ตามเดิม หากผู้ติดตาม ครม.
สอบถามกาหนดการของ นรม.
ดังกล่าว ให้ สลค. แจ้งให้
ผู้ติดตาม ครม. ทราบว่า
จะประสาน สลน. เพื่อขอทราบ
ข้อมูลและแจ้งให้ทราบต่อไป
๒. สลน. แจ้งว่าหาก นรม.
มีบัญชาให้เชิญ รอง นรม. หรือ
รมต. ท่านใดร่วมพิธีด้วย สลน.
จะประสานเป็นการภายใน
ให้ สลค. ทราบ ตามแนวทาง
ปฏิบัติเดิม
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ชื่องาน
ที่
๒ การวางพานพุ่มหรือพวงมาลา
แล้วแต่กรณี ในพระราชพิธี
หรือรัฐพิธีวันที่ระลึกของ
พระมหากษัตริย์ในอดีต
๒.๑ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๒.๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒.๓ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒.๔ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒.๕ วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์และวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒.๖ รัฐพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต)
๒.๗ พระราชพิธีทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลในอภิ ลักขิตสมัย
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
๒.๘ รัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช
๒.๙ รัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒.๑๐ รัฐพิธีวันปิยมหาราช
๒.๑๑ รัฐพิธีถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
๒.๑๒ รัฐพิธีวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

ภารกิจ/หน่วยงาน
(สลค. สลน. สปน.)

สลค.
๑. รับหมายกาหนดการจาก
สานักพระราชวัง
๒. แจ้งหมายกาหนดการ
ให้ ครม. ทราบ
๓. ตรวจสอบยืนยัน
การเข้าร่วมงานของ ครม.
๔. ประสานขอรับพวงมาลาหรือ
พานพุ่มจาก สลน. แล้วแต่กรณี
๕. ไปอานวยความสะดวกแก่ ครม.
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สลน.
หาก นรม. มีบัญชาให้ ครม.
ทั้งคณะ เข้าร่วมในพิธี
สลน. จะแจ้งให้ สลค. ทราบ
ดังเช่น รัฐพิธีวันปิยมหาราช
เป็นต้น หากไม่มีบัญชาดังกล่าว
ก็เป็นภารกิจตามปกติของ ครม.
ตามผลัดเวรเฝ้า ฯ
สปน.
-นาข้าราชการในสังกัด นร.
ไปวางพานพุ่มหรือ
พวงมาลาแล้วแต่กรณี ไปเฝ้า ฯ
ตามหมายกาหนดการ
-แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้
มอบหมายผู้แทนให้ไปร่วม
โดยให้พร้อมกันที่ สปน.
เพื่อซักซ้อมก่อนเข้าร่วมพิธี

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
สลค.
-กรณีที่ ครม. ในผลัดเวรเฝ้า ฯ
ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้
ให้แจ้งไปยังหัวหน้าผลัด
เพื่อให้ประสาน ครม. ในผลัดอื่น
ไปแทน
แนวทางแก้ไขปัญหา
สลน. เห็นสอดคล้องกับแนวทาง
ที่ สลค. เสนอ อย่างไรก็ตาม
กรณีจะต้องกราบเรียน นรม.
ทราบหรือไม่ ขอนาไปหารือ
กับผู้บังคับบัญชาก่อน
ปัญหาอุปสรรค
-หมายกาหนดการจาก สนว.
กระชั้นชิด
แนวทางแก้ไขปัญหา
เมื่อหน่วยงานใดรับทราบ
หมายกาหนดการล่วงหน้า
จาก สนว. ก่อน ให้แจ้ง
ให้อีก ๒ หน่วยงานทราบในทันที
เพื่อจะได้ดาเนินนการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

-7ลาดับ
ชื่องาน
ที่
๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๓.๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
๓.๓ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓.๔ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ภารกิจ/หน่วยงาน
(สลค. สปน. สลน.)

สลค.
๑. รับหมายกาหนดการ
จากสานักพระราชวัง
๒. แจ้งหมายกาหนดการ
ให้ ครม. ทราบ
๓. ตรวจสอบยืนยัน
การเข้าร่วมงานของ ครม.
๔. ไปอานวยความสะดวก
แก่ ครม. จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สลน.
-นรม. และคู่สมรส
นาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล
สปน.
๑. จัดพิธีทาบุญตักบาตรถวาย
พระพรชัยมงคล
และถวายพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9
๒. จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาท
ราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9
๓. ในส่วนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
ยังไม่เคยจัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้าย
พระราชสมภพและวันคล้าย
วันประสูติ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
-ปัจจุบันยังคงปฏิบัติเช่นเดิม
ซึ่งไม่พบปัญหาอุปสรรคใด
-กรณีในอนาคตหากมีการจัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสสาคัญ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หรือพระบรมวงศ์เพิ่มขึ้น
ทั้ง ๓ หน่วยงานจะประสาน
ในเรื่องของกาหนดการพิธีการ
ให้ทราบในทันที

-8ลาดับ
ชื่องาน
ที่
๔ พิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(สปน. แจ้งให้ทราบว่า
พิธีนี้สุดแต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ดาเนินการ มิใช่เป็น
พระราชพิธีหรือพิธีประจาปี)

ภารกิจ/หน่วยงาน
(สลค. สปน. สลน.)
สปน.
๑. ได้รับแจ้งกาหนดการจาก
สานักพระราชวังให้ดาเนินการ
ในเรื่องการเชิญ นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กร
อิสระ หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน
เข้าร่วมพิธี
๒. จัดผังที่นั่งของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กร
อิสระ หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน
๓. จัดเจ้าหน้าที่ สปน.
ถวายผ้าไตรพระสงฆ์ในพิธี ฯ
๔. จัดอาหารว่างพร้อมน้าดื่ม
เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (ในนามรัฐบาล)
เพื่อพระราชทานผู้เข้าร่วมงาน
เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ฯ
สลค.
-เมื่อได้รับแจ้งจาก สปน.
ก็จะดาเนินการแจ้ง ครม. และ
ตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมพิธี
ก่อนจะแจ้งให้ สปน. ทราบ
เพื่อดาเนินการจัดผังที่นั่ง
-จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมต้อนรับ
อานวยความสะดวก

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
สลค.
๑. การแจ้งกาหนดการกระชั้นชิด
และแจ้งเรื่องการแต่งกายไม่ชัดเจน
เมื่อ ลคร. แจ้งต่อที่ประชุม ครม.
ทาให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจน
๒. ไม่ทราบแผนผังที่นั่งของ ครม.
ในงานพิธีที่จะไปร่วม
แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. เมื่อ สปน. ได้รับแจ้ง
กาหนดการอย่างเป็นทางการ
พร้อมทั้งการแต่งกาย
จะรีบดาเนินการแจ้ง
ให้ สลค. ทราบโดยทันที
๒. สลค. เสนอว่า การจัดที่นั่ง
ของ ครม. จาเป็นหรือไม่
ที่ต้องจัดเรียงลาดับตามอาวุโส
โดยเสนอให้จัดให้เฉพาะ นรม.
และ รอง นรม. ส่วน ครม.
ให้แบ่งโซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ เพื่อสะดวก
ในการจัดที่นั่ง และเป็นการบริหาร
ความเสี่ยง
กรณีมีรัฐมนตรีมาร่วมพิธี
โดยไม่ได้แจ้งยืนยันการเข้าร่วม
นั่งคละกันตามการมาถึงงานพิธี
ซึ่งกรณีนี้เป็นอานาจหน้าที่ของ
สปน. โดยเบื้องต้นให้ปฏิบัติ
ตามเดิมที่ สปน. จัดผัง และ
สปน. รับไปหารือกับผู้บริหาร
ต่อไป

-9ลาดับ
ภารกิจ/หน่วยงาน
ชื่องาน
ที่
(สลค. สปน. สลน.)
๕ งานถวายสัตย์ปฏิญาณตน
สลค.
ก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ๑. รับหนังสือแจ้งวัน เดือน ปี
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
จากกรมราชเลขานุการ
ในพระองค์
๒. ทาบันทึกกราบเรียน นรม.
เพื่อทราบ
๓. ทาหนังสือแจ้ง ครม. ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ทราบวัน เดือน ปี
ที่จะเข้ารับ
๔. จัดทาผังสาหรับ ครม.
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์
๕. ไปอานวยความสะดวก ครม.
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
สลน.
๑. จัดพานธูปเทียนแพ
สาหรับราชสักการะ
๒. จัดรถยนต์นา ครม. เข้าเฝ้า ฯ
๖ รัฐพิธีงานสโมสรสันนิบาต
สลน. (เป็นฝ่ายเลขานุการ)
-เป็นภารกิจของ สลน.
ในการจัดเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการจัดงานดังกล่าว
โดยจะมีหนังสือขอความร่วมมือ
สลค. ในการจัดส่งบัตรเชิญ
ของ ครม. และคู่สมรส
ในโอกาสดังกล่าว
๗

พระราชพิธี พิธี และรัฐพิธีอื่น ๆ
-การจัดงานวันสถาปนา
สานักนายกรัฐมนตรี

งานดังกล่าวเป็นภารกิจร่วมกัน
ของ สลค. สปน. และ สลน.
ทั้ง ๓ หน่วยงาน เห็นสมควร
ให้จัดและปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเดิม โดยจะมีการประชุม
หารือกันก่อนการจัดงานดังกล่าว

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
สลน. ขอข้อมูลรายชื่อผู้ติดตาม
ครม. หลังจาก ครม. ได้ถวายสัตย์
ปฏิญาณตนแล้ว โดย สลค.
ยินดีให้ข้อมูลแก่ สลน.

หาก สลน. ประสงค์แจ้งข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับพิธี
และขอให้จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วม
อานวยความสะดวกและ
ตรวจสอบการแต่งกายของ ครม.
สลค. ยินดีสนับสนุน โดยขอให้
สลน. แจ้งเป็นทางการและจัดทา
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ส่งให้
สลค. ด้วย
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- 10/1 -

- 10/2 -

- 10/3 -

- 10/4 -

- 10/5 -

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

- 11 -

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

นำงวรรณวิมล สินุธก
ที่ปรึกษำประจำสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
โทร. 08-6789-0011

นำงสมศรี นำคจำรัสศรี
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
โทร. 08-4388-0926

นำยภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผู้อำนวยกำรกองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
โทร. 08-1918-8561

นำยสถำพร ทรงพร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำลักษณ์
โทร. 08-9678-4901

นำยธีระพงษ์ รักษำยศ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนอำลักษณ์
โทร. 08-9514-9720

นำยชัยพร พงษ์จินดำกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสถำปนำและแต่งตั้ง
โทร. 08-9012-9249
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นำยชเนศ ไชยำนุกูล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
โทร. 08-9154-0045

นำงสมศรี สวนแก้ว
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
โทร. 09-1870-0489

นำยสุรศักดิ์ สุขลำภ
อำลักษณ์ชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 09-5881-6346

นำยพิชิตชัย ทองสม
อำลักษณ์ชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 08-7045-4720

นำยวัฒนโชค พึ่งประดิษฐ์
อำลักษณ์ชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 08-1172-2496

นำงสำวสมคิด อินชื่นใจ
อำลักษณ์ชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 09-8264-8416
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นำยศิริพัฒน์ ไวยพันธ์
อำลักษณ์ชำนำญกำร
โทร. 08-0443-9391

นำยธเนตร สนประเสริฐ
อำลักษณ์ชำนำญกำร
โทร. 08-9820-4577

จ่ำสิบเอก สมยศ ชำตะสิงห์
อำลักษณ์ชำนำญกำร
โทร. 08-1254-5247

นำยสรรไชย มุกดำสนิท
อำลักษณ์ชำนำญกำร
โทร. 08-9250-3194

นำยรำชำ เชษฐรำช
อำลักษณ์ชำนำญกำร
โทร. 08-9141-6376

นำยชำญชัย อัศวรุ่งเรืองชัย
อำลักษณ์ปฏิบัติกำร
โทร. 08-9119-2204
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นำยธีรภัทร นำรถนรกิจ
อำลักษณ์ปฏิบัติกำร
โทร. 09-5252-8781

นำยณัฐวุฒิ ทองนุ่ม
อำลักษณ์ปฏิบัติกำร
โทร. 08-5049-3103

นำงสำวณัชนันทน์ ธรรมธร
อำลักษณ์ปฏิบัติกำร
โทร. 08-2992-6602

นำงสำวพัชรินทร์ แสนตรง
อำลักษณ์ปฏิบัติกำร
โทร. 09-0982-5845

นำยบุญเชื่อง เนินพล
เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ชำนำญงำน
โทร. 06-1516-8304

นำงสำวพันธิตร วรนิธิไพศำล
เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ชำนำญงำน
โทร. 09-5957-8890
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นำยเสรี ฤกษ์สุจริต
เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ปฏิบัติงำน
โทร. 08-6036-6224

นำยรัตนะ จันทร์ทอง
เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ปฏิบัติงำน
โทร. 09-0973-6662

นำยวโรทัย เรียนหัตถกรรม
เจ้ำพนักงำนลิขิตปฏิบัติงำน
โทร. 08-0665-7382

นำงสำวยุวธิดำ แก้วทำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
โทร. 08-6991-2493

นำงภคมน นำคไพรัชช์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
โทร. 08-6938-1119

นำงเกศริน ตนภู
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
โทร. 09-0946-5642
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นำงสำวนิลำวัลย์ พงศ์ยี่หล้ำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
โทร. 08-5882-5259

นำงสำวปวีณ์สุดำ จันหุณี
พนักงำนจ้ำงเหมำ
โทร. 08-0041-1903

นำงสำวธนสิตำ สบำยวงษ์
พนักงำนอำลักษณ์
โทร. 09-4346-9996
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สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

นำงเอมอร เขมำภิรักษ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
โทร. 09-8280-2910

นำงนฤมล แก้วโสภำนิมิต
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
โทร. 08-6054-8222

นำงสำวเนำวรัตน์ สังขพิทักข์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
โทร. 08-9495-5008

นำยปุณรัต เกตุประณีต
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
โทร. 08-1401-7733

นำยชัชวำลย์ บุณยเกตุ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
โทร. 08-9514-9720
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สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

นำงสำวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 08-1733-7261

นำยจำตุรนต์ เกษจรัล
ผู้อำนวยกำรส่วนกิจกำรพิเศษ
โทร. 06-1410-6723

นำยจักรำวุธ สังขวิจิตร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 06-1402-1933

นำงสมถวิล รินทระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
โทร. 08-9055-2947

นำยวีระพล มนตรี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
โทร. 08-7172-5138

นำงสำวกำญจนำ ปิงเมือง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
โทร. 08-7358-0193
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นำงสำววัชรำ อ่อนละมุน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

นำงอุบล สังขวิจิตร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

