
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน  4 ฉบับ ดังนี้ 

1 . หนังส ือสํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที ่ นร 0401.4/12807 ลงวัน ที ่ 23
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0003/ว 254 ลงวันที่ 25 มกราคม
2564 เรื่อง ยายท่ีทําการสํานักงานอาคารรัฐสภาแหงใหม 

๓. หนังสือคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ อว 68112/ว 0038 ลง
วันท่ี 19 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธขาวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร 

4. หนังสือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส . ) ที่ สวรส.01.1/ว 14 ลงวันที่ 12
มกราคม 2564 เรื่อง การติดตอราชการกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มกราคม  2564 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๑๒๓

๒๙

224
29/1/2564
13.54
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ค ำน ำ 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนอ ำนวยกำรประสำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 256๓ ของส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยำยน 256๓ โดยสำระส ำคัญของรำยงำน
ประจ ำปี 256๓ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภำพรวมของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ท ำเนียบผู้บริหำร 
ฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง ท ำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ  ควำมเป็นมำของส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร์และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
แผนภูมิโครงสร้ำง แผนภูมิแสดงอัตรำก ำลัง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ และ 
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 256๓ 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำคัญของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีประจ ำปี  256๓
ประกอบด้วย ภำรกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ ภำรกิจด้ำนรัฐพิธี 
และพิธีกำร ภำรกิจด้ำนเลขำนุกำรและกลั่นกรองงำนนำยกรัฐมนตรี ภำรกิจด้ำนกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด 
ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ ภำรกิจ 
ด้ำนอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และรักษำควำมปลอดภัย ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร และภำรกิจพิเศษ รวมทั้ง
กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

ส่วนที่ ๓ รำยงำนกำรเงินของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน 256๒ งบแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน 256๓  

กำรปฏิบัติงำนของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลำกรส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
และควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จึงขอขอบคุณ 
ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนมำ ณ ที่นี้ 

 
 

 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
       พฤศจิกำยน  256๓ 

 
 



 สารบัญ  
  ข้อมลูภาพรวมของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ท ำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง ๑ 

  ท ำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ๒ 

  ควำมเป็นมำของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ๗ 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และอ ำนำจหน้ำที่ ๙ 

  แผนภูมิโครงสร้ำงของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ๑๐ 

  อัตรำก ำลังของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ๑๑ 

 

 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓    ๑๒ 

 ควำมเชื่อมโยงภำรกิจต่ำง ๆ ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีกับยุทธศำสตร์ชำติ ๑๓ 

 

 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน  ๑๔ 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

 

  ผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
  ภำรกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล ๑๕ 
  ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ 19 
  ภำรกิจด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร ๓7 
  ภำรกิจด้ำนเลขำนุกำรและกลั่นกรองงำนนำยกรัฐมนตรี ๕2 
  ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล 57 
  ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ 64 
  ภำรกิจด้ำนอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และรักษำควำมปลอดภัย 70 
  ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร ๙4 

 
 ภำรกิจพิเศษ ๑๑4

 กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๒2 
  รายงานการเงินของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 รำยงำนกำรเงิน ๑๒๓ 

 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๑ 

 
 
 

ข้อมูลภำพรวมของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
 

๑. ท ำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง    

 

 

 
นำยดิสทัต โหตระกิตย์ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำยประทีป กีรติเรขำ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง  

 

 

นำยบรรสำน บุนนำค 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง  

 

 



๒ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

๒. ท ำเนียบผู้บริหำรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ 
  
 
 
 

 
 
 

นำยปสันน์  เทพรักษ ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นำงสำวปรำณี  ศรีประเสรฐิ 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายบริหาร 

นำงนิชำ  หิรัญบูรณะ  ธุวธรรม 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายบริหาร  

  
 

นำงวิสุนี บุนนำค 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายบริหาร  

และหัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

นำงนันทวรรณ  ชื่นศิริ 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ าด้านยุทธศาสตร ์



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๓ 

 

 
 

นำยธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ า 

ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 
 

  

นำงสำวดวงสุดำ ศรียงค์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 

นำงนงนุช ธนเศรษฐ 
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

 

 

นำงสำวมำลินี  แซ่เอำ 
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 

นำงสำวบรียวรรณ์ สำรกิจปรีชำ 
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  

 

 

นำงสำวภคนันท์ ศิลำอำสน์ 
ผู้อ านวยการกองงานนายกรัฐมนตรี 

นำงสำวอัจฉรำ พรหมกระแสร ์
ผู้อ านวยการกองประสานงานการเมือง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

นำงรัตนำ สำมำรถ 
    ผู้อ านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร ์

นำงชนิดำ  เกษมศุข 
ผู้อ านวยการกองพิธีการ 

 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๕ 

 

 

นำยธีรวุธ  กลั้นเลี้ยง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ า 

ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 
รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสถานท่ี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภยั 
 

นำงสำวนัทรียำ ทวีวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักโฆษก 

           
  

 

 
 

 
นำงสำวเกวลี ทศนักข์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานงานการเมือง   
 

นำงสำวจินตนำ จ้อยจุมพจน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 

นำงเบญจภำ ศรีสุรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ 



๖ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

 
หน่วยงำนขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวขวัญรัก  สุขสมหทัย 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

รักษาการในต าแหน่ง  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

นำงสำวชัชพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ควำมเป็นมำของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
 

 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีซึ่ ง เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่ เป็นฝ่ายช่วยอ านวยการของ
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจน 
เป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือช่วยงานนายกรัฐมนตรี เช่น โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีชื่อและอ านาจ
หน้าที่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นแต่เพียงหน่วยงานเล็กๆ ที่มีรากฐานมาจากส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยเป็นหน่วยงานระดับกรมในส านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งท าหน้าที่ด้านเลขานุการให้แก่นายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการในสังกัดเพียง ๒ แผนก คือ แผนกการเมือง 
และแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น 

 ต่อมาเมื ่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่ ๘) พ.ศ. ๒๔๘๗  
ได้มีการยกฐานะส านักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า
เป็นส่วนราชการส าคัญและมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึน  

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้เปลี ่ยนชื ่อ “ส านักนายกรัฐมนตรี” เป็น “ส านักคณะรัฐมนตรี” มีการแยกงาน 
ในส านักคณะรัฐมนตรีออกเป็น ๒ ทบวง คือ (๑) ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (๒) ทบวงคณะรัฐมนตรี 
ฝ่ายบริหาร และมีส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของ
นายกรัฐมนตรีสังกัดอยู่ 
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 ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เปลี่ยนชื่อ    
“ส านักคณะรัฐมนตรี” กลับเป็น “ส านักนายกรัฐมนตรี” ตามเดิม พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งส่วนราชการระดับ
กรมขึ้นในส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการการเมืองและงานเลขานุการของนายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะ คือ ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี และส านักบริหารของนายกรัฐมนตรี โดยที่ 

 - ส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี (ส านักงานเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีปรับเป็นส านักท าเนียบ
นายกรัฐมนตรี) มีเลขาธิการท าเนียบนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 

 - ส านักบริหารของนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการบริหารของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี     

 ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ ยุบเลิกส านักบริหารของ
นายกรัฐมนตรีไปรวมกับส านักท าเนียบนายกรัฐมนตรี 

 ต่อมา ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปลี่ยนชื่อจาก “ส านัก
ท าเนียบนายกรัฐมนตรี” เป็น “ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากยังไม่มีหน่วยราชการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ จึงสมควรจัดตั้งส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขึ้นในส านัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่เก่ียวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการเรื่อยมา จนกระทั่ง  
ในครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕9 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ  
ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และอ ำนำจหน้ำท่ี 
 

วิสัยทัศน์  
 อ านวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  
 1. อ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและ
รัฐบาล 

๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและบูรณาการความร่วมมือ               
จากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศำสตร์  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีและสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕9 

 ๑. เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ 
 ๒. อ านวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 ๓. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และข้อสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับฟังความเห็นและประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. เป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสาน
ข้อสนเทศในระดับรัฐบาล 
 ๕. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า 
ส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการต้อนรับประมุข ผู้น า และบุคคลส าคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
 ๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล 
 ๗. ด าเนินงานด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๘. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเพ่ือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าวาระงาน ช่วยอ านวยการ และจัดเตรียมข้อมูลประเด็นการ
ประชุมหารือ และค ากล่าวสุนทรพจน์ 
 ๙. อ านวยการและประสานราชการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้แก่นายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้ำงของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ตำมกฎกระทรวงแบ่งสว่นรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 

หนว่ยงานระดับส านักงาน/กอง/ศนูย์/ส านัก 
หนว่ยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                            

                         หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ในส านักเลขาธิการ  
                      นายกรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
  

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 

 

ส ำนักโฆษก 

 

กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนเลขำธิกำร กองงำน
นำยกรัฐมนตรี 

 

 
กองประสำนงำนกำรเมือง 

กองประสำน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

 

กองสถำนที่ 
ยำนพำหนะ และรักษำ

ควำมปลอดภัย 

 
กองพิธีกำร 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

ส ำนักงำนบริหำรนโยบำย
ของนำยกรัฐมนตรี 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๑๑ 

 
 
 
 

อัตรำก ำลังของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
 

หน่วยงำนในสังกัด 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 

จ ำนวนอัตรำก ำลังทั้งหมด 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร รวม 

ผู้บริหำร 9 - - 9 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร 67 6 30 103 
กองกำรต่ำงประเทศ 19 1 3 23 
กองงำนนำยกรัฐมนตร ี 33 2 27 62 
กองประสำนงำนกำรเมือง 23 - 8 31 
กองประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร ์ 26 1 9 36 
กองพิธีกำร 20 5 9 34 
กองสถำนที่ ยำนพำหนะ และรักษำควำมปลอดภัย 34 84 28 146 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 20 1 17 38 
ส ำนักโฆษก 34 3 25 62 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 3 - - 3 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 3 - 1 4 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 2 - 1 3 

รวม 293 103 158 554 

หมำยเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 
  

53%
28%

19%

ข้าราชการ

พนกังานราชการ

ลกูจ้างประจ า



๑๒ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
 

  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน ๖,๓๔๙.๑๑๙๗ ล้านบาท จ าแนกตาม 
งบรายจ่ายได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
  

งบบุคลากร
๓๔๒.๐๘๐๕ ล้านบาท

งบด าเนินงาน
๒๐๑.๐๕๘๑ ล้านบาท

งบลงทุน
๓,๔๘๖.๐๑๔๘ ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น
๒,๓๑๙.๙๖๖๓ ล้านบาท

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบรายจ่ายอื่น



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๑๓ 

 
 

ควำมเชื่อมโยงภำรกิจต่ำงๆ ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีกับยุทธศำสตร์ชำติ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 
 

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำร 
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/

แผนงำน 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต / โครงกำร งบประมำณ 

(ล้ำนบำท) 

รวมทั้งสิ้น   6,๓๔๙.๑๑๙๗ 
ยุทธศำสตร์จัดสรร  : 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

   

๑. แผนงำนพื้นฐำน : ด้ำนควำมมั่นคง    5,527.5377 

 ๑. เป้ำหมำยหน่วยงำน :  
พระมหำกษั ต ริ ย์ แ ล ะพร ะบรม 
วงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับควำม
สะดวก ปลอดภัยสูงสุด  

 5,527.5377 

  ผลผลิตที่ ๑ : กำรบริหำรจัดกำรของ
รัฐบำลด้ำนควำมมั่นคง 

5,527.5377 

ยุทธศำสตร์จัดสรร : 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   

๒. แผนงำนพื้นฐำน : ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

  479.5015 

 ๑. เป้ำหมำยหน่วยงำน : 
อ ำนวยกำร ประสำน และขับเคลื่อน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของ
นำยกรัฐมนตรี 

 453.3936 

  ผลผลิตที่ ๑ : กำรบริหำรจัดกำรของ
รัฐบำล 

453.3936 

 ๒. เป้ำหมำยหน่วยงำน : สร้ำงกำร
รับรู้นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของ
รัฐบำลให้กับประชำชน 

 26.1079 

  ผลผลิตที่ ๑ : กำรบริหำรจัดกำรกำร
สื่อสำรของรัฐบำลสู่สำธำรณชน 

26.1079 

ยุทธศำสตร์จัดสรร  : 
รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 

  342.0805 

๑. แผนงำน: บุคลำกรภำครัฐ    342.0805 

 ๑. เป้ำหมำยหน่วยงำน :  
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ภำครัฐ  

 342.0805 

  ผลผลิตที่ ๑ : รำยกำรค่ำใช้จำ่ย
บุคลำกรภำครัฐ พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

342.0805 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๑๕ 

 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
 

ภำรกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล 
 

 

กำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
๑. กำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้  
     ๑.๑ การประสานและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและให้ข้อเสนอแนะ  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
        ๑.๒ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่หนึ่ง (๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ – ๒๕ ก.ค. 
๒๕๖๓) เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และเป็นข้อมูลส าหรับเผยแพร่สาธารณชนต่อไป                

 
 

      ๒. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
            ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดท าสรุปและ
ติดตามการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวม ๓๔๖ ข้อสั่งการ ดังนี้ 

      ๒.๑ ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ในกำรเดินทำงไปตรวจรำชกำร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็น
ทำงกำรนอกสถำนที่  (จ ำนวน ๑๕๐ ข้อสั่งกำร) 

 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้อ านวยการ และสนับสนุนภารกิจการตรวจติดตามการด าเนินการและ
ความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและการพบปะประชาชน  
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด โดยจ าแนกเป็นรายภาค ดังนี้ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

๑) ภำคเหนือ ได้แก่  พะเยา น่าน 
๒) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่    
    อุบลราชธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
3) ภำคกลำง  ได้แก่  นครปฐม  
4) ภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง 
๕) ภำคตะวันตก ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี 
๖) ภำคใต้  ได้แก่  นราธวิาส 

 



๑๖ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
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ทั้งนี้ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าสรุปข้อสั่งการในแต่ละพ้ืนที่ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือมีบัญชา และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาด าเนินการ พร้อมทั้งให้รายงานผลความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง จ ำนวน 150 ข้อสั่งกำรฯ เช่น  
1) การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืน ๒) การส่งเสริมการเกษตรกรรมสมัยใหม่ 3) การสร้างความ
ร่วมมือกับประชาชนในการบริหารจัดการเเก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยลดการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยการน า
เกษตรชีวมวลมาใช้ 4) การเเก้ไขปัญหาหมอกควัน 5) ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการผลิต
สินค้าโดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นส าคัญเพ่ือไม่ให้สินค้าล้นตลาด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ตลาดน าการผลิตแก่ประชาชน 6) ด าเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และด าเนินการตามกฎหมายต่อพ่อค้าคนกลางที่
กดราคารับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรรวมทั้งเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนให้แก่เกษตรกรเมื่อถูกกดราคา 7) ด าเนินการ
ส่งเสริมและขยายผลการจัดการขยะในชุมชนตามโครงการขยะแลกภาษี  ของ อบต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน   
และ 8) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยเน้นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพ่ิม
มากขึ้นรวมทั้งการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตในห่วงโซ่ต่าง ๆ  
เพ่ือให้เป็นธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ เป็นต้น 

๒.๒ ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี                      
และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง (จ ำนวน 112 ข้อสั่งกำร) อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (คยช.) คณะกรรมการ
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(เฉพาะกิจ) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว  (นบข.)คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐ การประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          

๒.3 ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในภำรกิจต่ำง ๆ จ ำนวน ๘๔ ข้อสั่งกำร 
       ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปข้อสั่ งกำรของนำยกรัฐมนตรี  
ในภำรกิจต่ำง ๆ ที่นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธี อำทิ 1) พิธีเปิดงานและมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลในงานมอบ
รางวัลรัฐบาลดิจิทัลและสัมมนา “หน่วยงานภาครัฐกับความพร้อมไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 2) พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ 2๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 3) พิธีเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต (เพ่ิมเติม) จ านวน 4 สถานี จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว–สถานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีห้าแยก
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 ธันวาคม 
๒๕๖๒ 4) พิธีประกาศเจตนารมณ์ในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 5) การปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์
ป ระ เทศ ไทย  2020” ใน ง าน  NATION 
DINNER TALK “ขับเคลื่ อน เศรษฐกิจไทย 
2020” ณ  ร อ ยั ล  พ า ร า ก อ น  ฮ อ ล ล์  
ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖2 
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6) พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค  ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   
วันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖2 7) พิธีเปิดตัวโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล วันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๓  8) พิธียกเสาเอกสร้างบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 9) พิธีเปิดที่ท าการแห่งใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖3 ๑๐) มอบนโยบายการบริหาร
จัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ าฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๑) พิธีเปิดร้าน APCD 60+Plus 
Bakery & Chocolate Cafe วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ 12) พิธีเปิดงาน “ยกก าลังสองการศึกษาไทยสู่ความ 
เป็นเลิศ” เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. ภำรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยรัฐบำล 
๓.๑ กำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25-27 ก.พ.2563 
 - การเตรียมข้อมูลประกอบการอภิปราย โดยประสานกับส่วนราชการต่างๆ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล    

ประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ทราบ
ประเด็นการอภิปราย รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปราย ประมวล เรียบเรียง  
และสรุปข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 - สนับสนุนข้อมูลประกอบการตอบประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
๓.๒ กำรรับฟังปัญหำ/ควำมต้องกำรของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน โดยด าเนิน

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เพ่ือติดตามความคืบหน้าและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี และปัญหาอุปสรรคต่าง สร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชา
สังคม ชุมชน และประชาชน ในการปรับตัวเข้าสู่รูปแบบมาตรฐานใหม่ (New Normal) หลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ (๑) พ้ืนที่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๒) พ้ืนที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (๓) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)  

 

ลงพื้นท่ีอ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
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ลงพื้นท่ีอ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ลงพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร (ฝ่ังธนบุรี) 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๓ กำรจัดท ำระบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยได้ด าเนินโครงการระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล (ระบบต้นแบบ) เพ่ือการจัดการข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นระบบและมีข้อมูลที่เพียงพอ
ครอบคลุมในทุกมิติ เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะน าไปสู่การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้อย่างเป็นระบบต่อไป 
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ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
 

 
 

ภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่อ ำนวยกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ตำมนโยบำยต่ำงประเทศของรัฐบำล รวมทั้งสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนมิติด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
เพ่ือให้ไทยเป็นประเทศพัฒนำแล้วและมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งให้ไทยมีควำมพร้อมและมีบทบำท  
เชิงรุกอย่ำงสร้ำงสรรค์ในเวทีระหว่ำงประเทศ และมีควำมร่วมมือกับนำนำชำติเพ่ือเกื้อหนุนควำมก้ำวหน้ำของไทย 
ในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีภำรกิจส ำคัญที่เกี่ยวกับด้ำนกำรต่ำงประเทศ ได้แก่ ๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
๒) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดท่ำทีและแนวนโยบำยด้ำนต่ำงประเทศ  
ของรัฐบำล ๓) จัดท ำข้อมูลประกอบกำรสนทนำระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับประมุขและบุคคลส ำคัญจำกต่ำงประเทศที่
เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ำบันทึกกำร
สนทนำเพ่ือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปด ำเนินกำรและติดตำมผลให้เป็นรูปธรรม ๔) เป็นหน่วยงำนกลำง 
ในกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกำรจัดท ำแผนภำรกิจด้ำนต่ำงประเทศ  
ของนำยกรัฐมนตรี ๕) จัดเตรียมและประสำนกำรเยือนต่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ๖) จัดเตรียมและประสำนกำรเยือนไทยในฐำนะแขกของรัฐบำลของบุคคลส ำคัญ
จำกต่ำงประเทศ ๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำสุนทรพจน์ สำรแสดงควำมยินดี และหนังสือโต้ตอบภำษำอังกฤษ 
และ ๘) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย ภำยใต้
ภำรกิจดังกล่ำว สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดด้ังนี้ 

 
๑. การเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรี 

ภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีนั้นมีตั้งแต่กำรเตรียมกำรก่อนกำรเยือน 
ระหว่ำงกำรเยือน และภำยหลังกำรเยือน โดยมีกระบวนกำรที่เป็นขั้นตอนเริ่มจำกกำรจัดท ำแผนกำรเยือนต่ำงประเทศ 
ประสำนกำรเยือน ตลอดจนจัดเจ้ำหน้ำที่ติดตำมไปปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงกำรเยือนต่ำงประเทศ โดยท ำหน้ำที่ 
เป็นศูนย์กลำงประสำนข้อมูลต่ำง ๆ ระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงบูรณำกำร ส่งผลให้กำรเยือน
ต่ำงประเทศและกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และประสบ
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้จัดกำรเยือนทวิภำคี และกำรเข้ำร่วม 
กำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้ 
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๑.๑ การเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

กำรเยือนญี่ปุ่นของนำยกรัฐมนตรีสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงทั้งสองประเทศในทุกระดับ
ตั้ งแต่ ระดับพระรำชวงศ์  รั ฐบำล และประชำชน  
โดยนำยกรัฐมนตรีได้เข้ำร่วมพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
ณ พระรำชวังอิมพีเรียล งำนเลี้ยงอำหำรอำหำรค่ ำอย่ำง
เป็นทำงกำรโดยสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น งำนเลี้ยงอำหำรค่ ำเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ผู้เข้ำร่วมพระรำชพิธีฯ โดยนำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและ
ภริยำเป็นเจ้ำภำพ ซึ่งในโอกำสดังกล่ำว นำยกรัฐมนตรี 

ได้เชิญพระรำชสำส์นแสดงควำมยินดีและของขวัญที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ให้นำยกรัฐมนตรีเชิญไปทูลเกล้ำฯ ถวำยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

ในช่วงกำรเยือนญี่ปุ่น นำยกรัฐมนตรีได้พบ
หำรือทวิภำคีกับนำยชินโซ อำเบะ นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 
ซึ่งได้หยิบยกประเด็นควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่น
ทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคีที่ต้องกำรจะผลักดัน
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น กำรเปิดตลำดสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูปจำกไทยไปญี่ปุ่น กำรร่วมกัน
เจรจำเพ่ือให้ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับ
ภู มิ ภ ำ ค  (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) บรรลุผลโดยเร็ว เป็นต้น 
 

๑.๒ การประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

กำรประชุมฯ จั ดขึ้ น ในโอกำส
ครบรอบ ๓๐ ปีควำมสัมพันธ์อำเซียน-สำธำรณรัฐ
เกำหลี โดยมีนำยมุน แช อิน ประธำนำธิบดี
สำธำรณรัฐ เกำหลี  และนำยกรัฐมนตรี เป็น
ประธำนร่วมของกำรประชุมฯ โดยกำรประชุมฯ 
ได้เน้นถึง ๑) กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งนำยกรัฐมนตรี
ได้ผลักดันกำรส่งเสริมควำมมั่นคงที่ยั่งยืนและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ตลอดจนเชิญชวนสำธำรณรัฐเกำหลีพัฒนำโครงกำรที่
เป็นรูปธรรมกับอำเซียนในศูนย์อำเซียนเพื่อกำรศึกษำและกำรหำรือด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๒) กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์
ที่มีอำเซียนเป็นแกนกลำงในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค ๓) กำรส่งเสริมสันติภำพ เสถียรภำพ และควำมเจริญรุ่งเรือง
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ต่ออำเซียนและภูมิภำคโดยรวม ซึ่งสำธำรณรัฐเกำหลีได้ผลักดันกำรเสริมสร้ำงสันติภำพบนคำบสมุทรเกำหลีและ  
ในภูมิภำคในกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรเจรจำหำรือและส่งเสริมให้สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี (เกำหลี
เหนือ) ปลดอำวุธนิวเคลียร์ และ ๔) ควำมร่วมมือในสำขำต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะและกำรส่งเสริมธุรกิจ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ รวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
คุณภำพชีวิตของประชำชน เช่น กำรค้ำกำรลงทุน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ควำมร่วมมือ  
ในสำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
กำรลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหำแรงงำนไทย 
ผิดกฎหมำยในสำธำรณรัฐเกำหลี 

๑.๓ การประชุมระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังด ำเนินกำร 
จัดเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตำมพันธกรณีของ ไทยในฐำนะประเทศ
สมำชิก แต่เนื่องด้วยเวลำที่กระชั้นชิด ท ำให้ประเทศเจ้ำภำพได้เลื่อนกำรประชุมออกไปก่อน ได้แก่ กำรประชุมสุดยอด
อำเซียน – สหรัฐอเมริกำ สมัยพิเศษ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ เมืองลำสเวกัส รัฐเนวำดำ 
สหรัฐอเมริกำ กำรประชุมยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้ำพระยำ – แม่โขง (Ayeyawady - Chao 
Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๙ ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และกำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำรไทย-เวียดนำม (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ ๔ ในช่วงปลำยเดือนเมษำยน 
๒๕๖๓ ณ เมืองฮอยอัน สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
เจ้ำภำพยังยืนยันกำรจัดประชุม ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจึงได้ด ำเนินภำรกิจเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศให้มีพลวัตอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในลักษณะกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) และกำร
หำรือทำงโทรศัพท์ระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้น ำต่ำงประเทศ ได้แก่ 

 
๑.๓.๑ การประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม  

สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในลักษณะการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 
๑๔ เมษำยน ๒๕๖๓ ณ ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้ำ 
ท ำเนียบรัฐบำล กำรประชุมประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
ดี และแสดงถึงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
อำเซียน รวมทั้งควำมมุ่งมั่นของอำเซียนที่จะท ำงำน
ร่วมกับภำคีภำยนอกอำเซียนในกำรแก้ไขปัญหำ 
โควิด-19 ทั้งในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในกำรป้องกัน ควบคุม และ
รักษำโรค กำรศึกษำและวิจัยยำและวัคซีน รวมทั้งกำร
จัดท ำแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเพ่ือลดผลกระทบทำง
เศรษฐกิจและสังคม โอกำสนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยในกำรจัดตั้งกองทุนอำเซียนเพ่ือรับมือกับโควิด-19 
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของกำรประชุมครั้งนี้ด้วย 
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๑.๓.๒ การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ
การประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล  

โดยกำรหำรือเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพยำยำม
ที่จะท ำให้ประชำคมอำเซียนมีควำมก้ำวหน้ำ และ
ส่งเสริมกำรตอบสนองอย่ำงทันท่วงทีของอำเซียนต่อ
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19  ซึ่งกำรตัดสินใจของ
ผู้น ำ เช่น กำรจัดตั้งกองทุนอำเซียนเพ่ือรับมือกับ 
โควิด-19  อย่ำงเป็นทำงกำร และควำมคืบหน้ำของ
แผนกำรฟ้ืนฟูที่ครอบคลุมของอำเซียนจะมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหำโควิด-19  และส่งเสริมให้อำเซียน 
มีควำมยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นมำกข้ึน 

 
๑.๓.๓ การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่ำงนำยกรัฐมนตรีกับผู้น ำต่ำงประเทศ ได้แก่ 

- การหารือกับนายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เพ่ือหารือความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  

- การหารือกับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนายาและวัคซีน และความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง 

- การหารือกับตัน ซรี ดาโตะ ฮาจี มุฮ์ยิดดิน บิน ฮาจี โมฮัมมัด ยัซซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยครอบคลุมประเด็นความร่วมมือทวิภาคี ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงและสานต่อ
โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงชายแดนที่คั่งค้าง โดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม 
และการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโกลก ๒ แห่ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเพ่ืออพยพคนไทยในมาเลเซีย 
กลับประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19 ส าหรับความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ได้แก่ การยืนยันสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของมาเลเซีย ในปี ๒๕๖๓ 

- กำรหำรือกับนำยสี จิ้นผิง ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐประชำชนจีนในโอกำสครบรอบ ๔๕ ปี  
กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่างไทยกับจีน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
๑.๓.๔ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศในลักษณะกำรบันทึกวีดิทัศน์ เพ่ือเสริมสร้างบทบาท 

ที่สร้างสรรค์ของไทยและความร่วมมือในกรอบพหุภาคี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรีในเวทีระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานและความส าเร็จของรัฐบาลไทยในการรับมือกับโควิด -19 
ได้แก่ 

(1 )  การกล่ าว เปิดการประชุมประจ าปีของคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสั งคม 
แห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) เมื่อวันที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

(2) การกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรม High-level Event on Financing for Development in 
the Era of COVID-19 and Beyond เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
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(๓) การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดในหัวข้อโควิด -๑๙ กับโลกแห่งการท างาน 
เ พ่ืออนาคตของงานที่ดีกว่า ( International Labour Organization Global Summit on COVID-19  and the 
World of Work – Building a better future of work) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

(๔) การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้ งที่  ๗๕  
(75th Session of the United Nations General Assembly: UNGA 75) ประกอบด้วย  

     - การประชุมระดับสูงเพ่ือฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ (High-level Meeting of 
the General Assembly to the Commemorate the 75th Anniversary of the United Nations) เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๓  

     - การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของการประชุมสมัชชาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๓  

     - การประชุมระดับสูงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity)  
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๒. การเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี 

นอกจำกภำรกิจในกำรจัดกำรเยือนต่ำงประเทศและกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี
แล้ว ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังมีภำรกิจในกำรจัดกำรเยือนต่ำงประเทศและกำร
เข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศของรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้ 
 

๒.๑ การเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี อินโดนีเซียของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
พิ ธี ส ำบำนตนเข้ ำ รั บต ำแหน่ งประธำนำธิบดี อิน โดนี เซี ย 
ของนำยโจโค วิโดโด (Mr. Joko Widodo) มีผู้น ำและผู้แทนของ
รัฐบำลต่ำงประเทศเข้ำร่วม ๑๗ ประเทศ เช่น สมเด็จพระรำชำ 
ธิบดี แห่งบรูไนดำรุสซำลำม นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย นำยกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ นำยกรัฐมนตรีกัมพูชำ และนำยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  
เป็นต้น  
 

กำรเข้ำร่วมพิธีสำบำนตนเข้ำรับต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นกำรแสดงถึงไมตรีจิตระหว่ำงไทยกับอินโดนีเซีย  
และเป็นโอกำสในกำรกระชับควำมร่วมมือระหว่ำงกัน โดยในโอกำสนี้ ประธำนำธิบดีอินโดนีเซียได้แสดงควำมยินดีที่จะ
เดินทำงมำเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพมหำนคร  
ในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และแสดงควำมประสงค์ที่จะเยือนไทยในปี ๒๕๖๓ 
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๒.๒ การเยือนมณฑลกวางตุ้ ง  และเขตบริหารพิ เศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนของ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

กำรเยือนมณฑลกวำงตุ้ง และเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงของ
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) ได้ช่วย
ส่งเสริมและกระชับควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุน 
และกำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทยกับมณฑลกวำงตุ้งและเขต
บริหำรพิเศษฮ่องกงให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพำะใน
สำขำที่ทั้ งสองฝ่ำยมีศักยภำพ เช่น อุตสำหกรรมที่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเกษตร
อัจฉริยะ เป็นต้น รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำง

ยุทธศำสตร์ระหว่ำงนโยบำยกำรพัฒนำของไทยกับจีน โดยเฉพำะเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกของไทยกับเขตอ่ำว
กวำงตุ้ง – ฮ่องกง –มำเก๊ำ (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area: GBA) ของจีน โดยในโอกำส
กำรเยือนรองนำยกรัฐมนตรีและคณะได้พบหำรือกับผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐและภำคเอกชนของมณฑลกวำงตุ้งและ
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง เช่น เลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ ำมณฑลกวำงตุ้ง ผู้บริหำรสูงสุดเขตบริ หำรพิเศษ
ฮ่อ งก ง  บ ริ ษั ท  Media group บริ ษั ท  Huawei บ ริ ษั ท  Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd.           
และสภำพัฒนำกำรค้ำฮ่องกง เป็นต้น ตลอดจนกล่ำวสุนทรพจน์ในงำนสัมมนำ “Strategic Partnership through 
the Belt and Road Initiative and the EEC และในพิธี เปิดกำรประชุม  Guangdong – Hong Kong – Macao 
Greater Bay Area: New Horizon for China’s Reform for Win-Win Cooperation ซึ่ ง มี ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะดั บ สู ง       
และผู้น ำจำกภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำร่วมงำนกว่ำ ๕๐๐ คน 

๒.๓ การเยือนจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่าง
วันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

         
 

รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) ได้เยือนจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมนโยบำย
กำรยกระดับภำคกำรเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรอุตสำหกรรมที่น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร และ
กำรเชื่อมโยงไปสู่กำรท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรตลำดให้ภำคกำรเกษตรของไทย กำรสนับสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันระหว่ำงไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นกับจังหวัดฮอกไกโด  
โดยรองนำยกรัฐมนตรีได้ศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตรและเยี่ยมชมระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  
ของบริษัท YANMAR Holdings Co., Ltd. บริษัท NIKI Hills Village Co., Ltd. และบริษัท Tomakomai Agriculture Plant 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๒๕ 

 

เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร กำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำกระบวนกำรผลิตสินค้ำภำคเกษตร และ
กำรพัฒนำพ้ืนที่ เกษตรให้ เป็นแหล่ งท่องเที่ ยวและสร้ ำงมูลค่ำ เ พ่ิมให้สินค้ำ เกษตรท้องถิ่น  นอกจำกนี้   
รองนำยกรัฐมนตรียังได้ประชุมหำรือร่วมกับนักธุรกิจชั้นน ำของจังหวัดฮอกไกโดกว่ำ ๓๐ รำย และหำรือกับผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัท TSURUHA Holdings, Inc. เพ่ือเชิญชวนให้นักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ำมำลงทุนในไทย โดยเฉพำะในสำขำ 
ที่นักธุรกิจญี่ปุ่นมีศักยภำพ และใช้ไทยเป็นฐำนในกำรขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 

๒.๔ การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย – ลาว ครั้ งที่  ๒๖  
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ร อ ง น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี  ( พ ล เ อ ก  ป ร ะ วิ ต ร  
วงษ์สุวรรณ) และพลเอก จันสะหมอน จันยำลำด 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงป้องกันประเทศ สปป. 
ลำว ได้เป็นประธำนร่วมกำรประชุม GBC ครั้งที่ 
๒๖ ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันควำมร่วมมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำตำมแนวชำยแดน โดยเฉพำะ
กำรสกัดกั้นกำรขนส่งยำเสพติด ควำมร่วมมือ 
ในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟข้ำมแดน รวมทั้ง

กำรลักลอบข้ำมแดนและสินค้ำผิดกฎหมำย เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนของทั้งสองประเทศมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทั้ง
สองฝ่ำยไดเ้ห็นชอบร่วมกัน ดังนี้ ๑) ให้จัดกำรประชุม GBC ไทย-ลำว ปีละ ๑ ครั้ง (ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้ำภำพ) ซึ่งฝ่ำย
ไทยจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม GBC ไทย-ลำว ครั้งที่ ๒๗  ๒) ให้มีกำรพบปะและประชุมระหว่ำงผู้บัญชำกำรทหำร
สูงสุดกับหัวหน้ำกรมใหญ่เสนำธิกำรกองทัพประชำชนลำวปีละ ๑ ครั้ง (ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้ำภำพ) และ ๓) สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ชุดประสำนงำนประจ ำพ้ืนที่ชำยแดนไทย -ลำว ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้มี
ประสิทธิภำพและรวดเร็ว นอกจำกนี้ รองนำยกรัฐมนตรียังได้เข้ำเยี่ยมค ำนับ นำยบุนยัง วอละจิด ประธำนประเทศ 
สปป. ลำว และเลขำธิกำรใหญ่พรรคประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยทั้งสองฝ่ำยขอบคุณและชื่นชมควำมสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นระหว่ำงสองกองทัพ ซึ่งท ำให้เกิดควำมมั่นคงบริเวณชำยแดน และเห็นพ้องกำรพัฒนำควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้จัดกิจกรรมและกำรแข่งขันกีฬำในโอกำสครบรอบ ๗๐ ปีกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต
ไทย-ลำว ในปี ๒๕๖๓ 
 

๒.๕ การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าด้านน้ าแห่งบูดาเปสต์ประจ าปี ๒๕๖๒ (Budapest Water 
Summit 2019) ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี 
 กำรประชุมจัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ “กำรป้องกันวิกฤตกำรณ์น้ ำ”เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำคมโลกจำก 
ทุกภำคส่วน ทั้งภำคกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ ภำคธุรกิจ กำรเงิน และนักวิชำกำร ในกำรหำแนวทำงร่วมกัน 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำวิกฤตด้ำนน้ ำซึ่งเป็นควำมท้ำทำยที่ทั่วโลกต้องเผชิญ เนื่องจำกทุกประเทศมีควำมแตกต่ำง
กันในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทรัพยำกรธรรมชำติ งบประมำณ และทรัพยำกรบุคคล ประเทศไทยได้ใช้เวทีนี้ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์กับผู้เชี่ยวชำญทั้งภำครัฐและเอกชนของต่ำงประเทศในกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรบริหำร
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จัดกำรน้ ำ เช่น คุณภำพน้ ำ น้ ำอุปโภคบริโภคที่สะอำด รวมถึงแนวทำงในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ระดับภูมิภำคโดยให้ค ำนึงถึงน้ ำที่ต้องใช้ร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ในห้วงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว รัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรียังได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ระหว่ำง
รำชอำณำจักรไทยกับกระทรวงมหำดไทยฮังกำรี เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรพัฒนำและแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำระหว่ำงกันบนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำคและผลประโยชน์ร่วมกันในสำขำต่ำง ๆ อำทิ  
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำร 

 
 

๒.๖ การเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ ๑  
ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ประเทศสมำชิกกลุ่มน้ ำโขง-ล้ำนช้ำง ๖ ประเทศ (กัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เมียนมำ 
เวียดนำม ไทย และจีน) ได้เห็นชอบร่วมกันในกำรพัฒนำกรอบ
ควำมร่วมมือให้ เป็นรูปธรรมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล  
กำรค ำนึงถึงกำรใช้แม่น้ ำร่วมกัน  และกำรตอบสนองต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ   
โดยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีไดแ้จ้งเจตจ ำนงว่ำควร
มีกลไกควำมร่วมมือที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อำทิ  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมำณน้ ำทั้งปี เพ่ือให้ประเทศท้ำยน้ ำ
สำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรน้ ำได้อย่ำงรวดเร็ว และเสนอให้
สนับสนุนกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือ
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ ำโขง หรือประเด็นโดดเด่นที่ควรได้รับควำมสนใจ อำทิ กรณี
ระดับน้ ำโขงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ ำโขง โดยไทยไดข้อให้จีนช่วยพิจำรณำบรรเทำควำมเดือดร้อน
ให้กับประชำชนเป็นครั้งครำว และขอให้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือร่วมติดตำมและป้องกันสถำนกำรณ์       
ภัยแล้ง นอกจำกนี้ ในระหว่ำงกำรประชุมฯ ได้มีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ว่ำด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์
ควำมร่วมมือทรัพยำกรน้ ำแม่น้ ำล้ำนช้ำง – แม่โขง (LMC Water Center) กับส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแม่น้ ำโขง
แห่งชำติไทย (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรแบ่งปันข้อมูลกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนให้กับอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง - ล้ำนช้ำงในอนำคต 

 

๒.๗ การเข้าร่วมงานนิทรรศการด้านการบิน (Singapore Airshow and Aviation Leadership 
Summit 2020) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 รองนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) ได้เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำรด้ำนกำรบินดังกล่ำว โดยมี 
นำยเฮง ซวี เคียต รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังสิงคโปร์เป็นประธำน ซึ่งเป็นงำนนิทรรศกำร
ด้ำนกำรบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพ่ือน ำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้ำนกำรบิน ทั้งส ำหรับกำรบินพำณิ ชย์ 
และกำรบินทำงกำรทหำร กำรเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวเป็นโอกำสให้หน่วยงำนภำครัฐของไทยได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และสร้ำงเครือข่ำยในภำคอุตสำหกรรมกำรบิน นอกจำกนี้ รองนำยกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมศูนย์กำรขนส่งอัจฉริยะ  
ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระบบกำรขนส่งทำงบกของสิงคโปร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรขนส่ง 
ของสิงคโปร์อีกด้วย 

 

๒.๘ การเยือนกรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
กำรเยือนกรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
ของรองนำยกรัฐมนตรีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วม
กิ จ ก ร ร ม ชั ก จู ง ก ำ ร ล ง ทุ น จั ด โ ด ย ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในโอกำสกำรเยือน 
รองนำยกรัฐมนตรีได้พบหำรือกับผู้บริหำรระดับสูง
ของภำครัฐและภำคเอกชนของญี่ปุ่นเพ่ือเพ่ิมพลวัต
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงกันให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และรัฐมนตรีพิเศษประจ ำส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ก ำกับ
ดูแลเรื่องนโยบำยเศรษฐกิจและกำรคลัง โดยทั้งสองฝ่ำยยืนยันควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญซึ่งกันและกัน 
และญี่ปุ่นสนับสนุนให้ไทยเข้ำร่วมควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and 
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Progressive for Trans – Pacific Partnership: CPTPP) เ พ่ือ เ พ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน ให้แก่ ไทย 
รองนำยกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหำรองค์กร/บริษัทเอกชนขนำดใหญ่ของญี่ปุ่น ได้แก่ องค์กำรส่งเสริมกำรค้ำ
ต่ ำ งประ เทศของญี่ ปุ่ น  (JETRO) ธนำคำร  Norinchukin บริ ษั ท  Kubota Corporation บริ ษั ท  Pan Pacific 
International Holding Pte. Ltd. (PPIH Group) บริษัท Sony Semiconductor Solution และบริษัท Mitsubishi 
Motors Corporation โดยได้หำรือในประเด็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของไทย
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรน ำสินค้ำของไทยมำจ ำหน่ำยในญี่ปุ่น โดยเฉพำะผลไม้และสินค้ำหนึ่งต ำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รวมทั้งกำรขยำยกำรลงทุนในไทย 

 

๒.๙ การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับนายอังเคล    
กูเรีย เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในลักษณะการประชุมทางไกล 
(Video Conference)  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม 
๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์  ท ำ เนียบรัฐบำล       
โดยเป็นกำรหำรือเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ซึ่ง OECD ได้ชื่นชมควำมส ำเร็จ
ของไทยในกำรรับมือกับกำรแพร่ระบำดฯ และได้
เสนอแนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบ 
จ ำ ก ก ำ ร แ พร่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง  COVID-19 แ ล ะ
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อกำรเกิดโรคระบำดใน
อนำคต นอกจำกนี้ OECD ยินดีสนับสนุนไทยในกำรฟ้ืนฟูประเทศภำยหลังสถำนกำรณ์คลี่คลำย  โดยในระยะสั้น  
เป็นกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรรับมือผลกระทบของ COVID-19 ในรำยงำนต่ำง ๆ  และใน 
ระยะยำว ด้วยกำรปรับข้อเสนอโครงกำร Thailand-OECD Country Programme (CP) ระยะที่ ๒ ให้สอดคล้องกับ
บริบทกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของไทยหลังกำรระบำดของ COVID-19 
 

๓.  การต้อนรับแขกต่างประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีภำรกิจส ำคัญในกำรเตรียมกำรและประสำนกำรต้อนรับบุคคลส ำคัญ

ต่ำงประเทศที่เดินทำงมำเยือนไทยในฐำนะแขกของรัฐบำล เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกระชับควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทยกับนำนำประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีบุคคลส ำคัญจำกต่ำงประเทศเยือนไทย
อย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล ๓ รำย ได้แก่ 

๓.๑ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาลของนายหลี่ เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๒๒ และ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 
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กำรเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรของนำยหลี่ เค่อเฉียง 
นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน ถือเป็นกำรเยือน
ไทยในรอบ ๖ ปี ทั้งสองฝ่ำยได้หำรือด้วยบรรยำกำศ 
ที่ เป็นมิตรเพ่ือกระชับควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์        
รอบด้ำนระหว่ำงกัน และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนิน
ควำมสัมพันธ์ในระยะต่อไป โดยเฉพำะควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงไทยกับจีนและภูมิภำค 
รวมทั้งได้หำรือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ำยมีศักยภำพ และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมต่อ ๓ สนำมบิน กำรผลักดันกำรด ำเนินโครงกำร
รถไฟไทย-จีน กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงระหว่ำงข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง” ของจีนกับยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำของไทย กำรเพ่ิมปริมำณกำรรับซื้อสินค้ำเกษตรของไทย กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรขจัด
ควำมยำกจน โอกำสนี้ นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีนยังได้เข้ำเยี่ยมคำรวะประธำนรัฐสภำและประธำน  
สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จะพัฒนำควำมสัมพันธ์ในทุกระดับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 

๓.๒ การเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่ง  
นครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กำรเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปำปำ  
ฟรันซิสเป็นโอกำสพิเศษในวำระครบรอบ ๕๐ ปี  
กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทยกับ
นครรัฐวำติกัน และครบรอบ ๓๕๐ ปี ของกำรก่อตั้ง
ค ณ ะมิ ส ซั ง ส ย ำ ม  โ ด ย ก ำ ร เ ยื อ น เ ป็ น โ อ ก ำ ส 
ในกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนครรัฐ
วำติกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพำะด้ำนศำสนำ และ
ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสนใจร่วมกัน ได้แก่  
กำรส่งเสริมสันติภำพ กำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ

ทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรแก้ไขปัญหำผู้อพยพ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น นอกจำกนี้ ไทยยังได้รับประโยชน์จำกกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงผ่ำนส ำนัก
ข่ำวต่ำง ๆ ทั้งไทยและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะภำพลักษณ์ของกำรเป็นประเทศที่ประชำชนทุกเชื้อชำติและศำสนำ  
อยู่ร่วมกันโดยสันติ และให้ควำมส ำคัญแก่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
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๓.๓ การเยือนไทยของนางแคร์รี หล่ า ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในฐานะแขกของ  
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

 
กำรเยือนไทยของผู้บริหำรสูงสุดเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงเพ่ือเป็นประธำนร่วมในกำรประชุมระดับสูง (High 

Level Joint Committee: HLJC) ระหว่ำงไทยกับเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง ครั้งที่ ๑ กับรองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด  
จำตุศรีพิทักษ์) เป็นโอกำสในกำรสำนต่อและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ให้แน่นแฟ้นและมีพลวัตมำกยิ่งขึ้น 
โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ ตลอดจนติดตำมผลกำรเยือนฮ่องกงของรองนำยกรัฐมนตรี เมื่อเดอืนตุลำคม ๒๕๖๒ โดยจำก
กำรประชุม HLJC และเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ำยได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรส่งเสริม  
ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจในประเด็นส ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรกระจำยกำรค้ำเพ่ิมเติมจำกสินค้ำเกษตร  
กำรส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยมูลค่ำกำรค้ำ ๒๐,๐๐๐ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
โยกย้ำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนของวิสำหกิจฮ่องกงมำยังไทย กำรเชื่อมโยงตลำดหลักทรัพย์และตลำดทุนระหว่ำงกัน
ผ่ำนผลิตภัณฑ์กำรลงทุนใหม่ ๆ กำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เ พ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ของทั้งสองฝ่ำย กำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น (start-up) ด้ำนดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยจะร่วมกันสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ กำรท ำวิจัยร่วม เพ่ือส่งเสริมให้ start-up เข้ำสู่ตลำดโลกได้ง่ำยขึ้น และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะกำรยกระดับทักษะแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมแห่งศตวรรษใหม่ นอกจำกนี้   
รองนำยกรัฐมนตรีและผู้บริหำรสูงสุดเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงได้ร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน และร่วม
เป็นสักขีพยำนกำรลงนำมควำมตกลงต่ำง ๆ อีก ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์กับศูนย์กำรออกแบบฮ่องกง ๒) บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์กับสภำพัฒนำกำร
ค้ำฮ่องกง ๓) บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยกับสหพันธ์อุตสำหกรรมฮ่องกง ๔) บันทึก
ควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนแห่งประเทศไทยกับสหพันธ์อุตสำหกรรมฮ่องกง และ ๕) 
บันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติกับอุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ฮ่องกง 
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๔.  การสนับสนุนการเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ  

 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในหน่วยงำนหลักในกำรประสำนและจัดเตรียมกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำร
ประชุมสุดยอดอำเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้น ำประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และผู้น ำประเทศคู่เจรจำ ได้แก่ 
นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน และสำธำรณรัฐเกำหลี รวมทั้งที่ปรึกษำด้ำนควำมมั่นคงสหรัฐฯ เลขำธิกำร
สหประชำชำติ กรรมกำรจัดกำรกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ และเลขำธิกำรอำเซียนเข้ำร่วม กำรประชุมครั้งนี้เป็น
บทสรุปของกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียนของไทยภำยใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้ำวไกล ยั่งยืน” โดยเน้น
เรื่องกำรเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสำนต่อผลลัพธ์จำกกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒  
ซึ่งมีผลลัพธ์เชิงยุทธศำสตร์คือ ๑) กำรส่งเสริมควำมยั่งยืนในทุกมิติ ๒) กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ควำมเชื่อมโยง  
โดยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกันในอำเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับข้อริเริ่ม
สำยแถบและเส้นทำง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน และข้อริเริ่มโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ 
(Quality Infrastructure Initiative) ของญี่ปุ่น และ ๓) กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับอนำคต โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำทุนมนุษย์เพ่ือรับมือกับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ ๔ (4th Industrial Revolution: 4IR) กำรส่งเสริม
ดิจิทัลอำเซียนและอำเซียนสีเขียวผ่ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมี
เอกสำรผลลัพธ์ของกำรประชุมครั้งนี้รวม ๔๔ ฉบับ ทั้งนี้ กำรประชุมฯ สะท้อนให้เห็นบทบำทส ำคัญของไทยในกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนเพ่ือควำมยั่งยืนให้กับอำเซียนในทุกมิติ รวมทั้งควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียนในโครงสร้ำง
สถำปัตยกรรมภูมิภำค และกำรเป็นสะพำนเชื่อมระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ในสภำวะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิรัฐศำสตร์ 
กำรแข่งขันและกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงมหำอ ำนำจ และควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำ 
 

๕.  การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ของบุคคล
ส าคัญจากต่างประเทศ  

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์และเสนอควำมเห็นกรณีแขกต่ำงประเทศท้ังจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนประสงค์ขอเข้ ำ เยี่ ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี  รองน ำยกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจ ำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยรวบรวมข้อมูลและพิจำรณำกลั่นกรองควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรอนุญำตให้เข้ำเยี่ยมคำรวะ ตลอดจนควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐบำลและน ำ 
กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี เรียนรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำ ประสำนส่วนรำชกำร 
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ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมประเด็นกำรสนทนำในโอกำสดังกล่ำว รวมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมจดบันทึกกำรหำรือและจัดท ำ
สรุปบันทึกกำรสนทนำเพ่ือนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีบัญชำสั่งกำร
มอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมผลกำรหำรือต่อไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องกำรขอเข้ำเยี่ยมคำรวะของแขก
ต่ำงประเทศเพ่ือนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำ จ ำนวน ๑๙๐ 
เรื่อง และได้จัดกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี และรองนำยกรัฐมนตรีของผู้บริหำรระดับสูงจำกต่ำงประเทศทั้ง
ภำครั ฐ  องค์กำรระหว่ ำงประเทศ และเอกชน ที่ เป็น ไปด้ วยควำมเรี ยบร้อย  รวมจ ำนวน ๑๑๑ รำย  
สรุปที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

 

๕.๑  การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ 
๕.๑.๑ นางคริสตาลินา จอร์ เจียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) เข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะเป็นโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรบริหำร
กำรเงิน โดยนำยกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของไทยภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และขอ
ควำมร่วมมือ IMF ในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุ
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ก ำ ร พั ฒ น ำ ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ห ป ร ะ ช ำ ช ำ ติ  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ร วมถึ ง ก ำ ร
ปฏิรูปและส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กรกำรเงินระหว่ำง

ประเทศให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศสมำชิกโดยรวมได้ดี ขณะที่ IMF เห็นว่ำ ไทยเป็นผู้น ำ 
ในอำเซียน จึงพร้อมสนับสนุนไทยในกำรให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน  
โดยมีประเทศไทยเปน็ศูนย์กลำง และเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรช่วยเหลือทำงสังคม 
 

๕.๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศ  
คู่เจรจา และเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เป็นกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะในโอกำสที่ประเทศไทยเป็น
เจ้ำภำพจัดกำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียนกับ
รั ฐมนตรีกลำโหมประเทศคู่ เ จรจำ  ADMM-Plus  
ครั้งที่ ๖ โดยนำยกรัฐมนตรีย้ ำต่อรัฐมนตรีกลำโหม
อำเซียนและประเทศคู่เจรจำให้ทุกฝ่ำยร่วมมือกันสร้ำง
ควำมมั่ นคงอย่ ำ งยั่ ง ยื น  เนื่ อ งจำกควำมมั่ น ค ง 
เป็นรำกฐำนส ำคัญของกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
ทุกฝ่ำยจึงต้องส่งเสริมควำมมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืน เพ่ือร่วมกันเสริมสร้ำงประชำคมอำเซียนให้สำมำรถจัดกำรกับ
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงที่ส ำคัญของภูมิภำค เช่น กำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรมข้ำมชำติ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
ปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ นำยกรัฐมนตรีชื่นชมบทบำทเวทีกำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหม
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อำเซียน (ASEAN Defence Ministers Meeting: ADMM) และกำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียนกับรัฐมนตรี
กลำโหมประเทศคู่เจรจำ (ADMM-Plus) ที่เป็นกลไกส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศำสตร์  
และขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในภูมิภำค โดยหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในปี ๒๕๖๒ คือ กำรบรรจุ 
ศูนย์แพทย์ทหำรอำเซียนในกฎบัตรอำเซียน ซึ่งจะเป็นกำรยกบทบำทและขีดควำมสำมำรถของศูนย์แพทย์ทหำร
อำเซียนในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติของอำเซียนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 

๕.๑.๓ นายโทชิมิทสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ 
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

นำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวต้อนรับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศญี่ปุ่นในโอกำสกำรเยือนไทยครั้งแรกหลัง
เข้ำรับต ำแหน่ง ทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องว่ำไทยและญี่ปุ่นเป็น
หุ้นส่วนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญระหว่ำงกัน โดยทั้งสองประเทศ
มีควำมสัมพันธ์ทั้งในระดับพระรำชวงศ์ และประชำชน 
ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นเป็นพื้นฐำนส ำคัญ นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำย
เห็นชอบที่จะสนับสนุนกำรลงทุนระหว่ำงกันเพ่ิมเติม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำที่มีศักยภำพ ส ำหรับควำม
ร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง ไทยและญี่ปุ่นเห็นว่ำยังมีโอกำส 
ของควำมร่วมมือ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และ

กำรฝึกอบรมระหว่ำงกัน ที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือและกำรแลกเปลี่ยนทำงทหำร 
ที่นำยกรัฐมนตรีในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมได้ลงนำมร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมญี่ปุ่น ทั้งนี้ 
ญี่ปุ่นพร้อมมีบทบำทส ำคัญในภูมิภำคอำเซียน โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศญี่ปุ่นชื่นชมบทบำทของ
ประเทศไทยในเวทีอำเซียน โอกำสนี้ นำยกรัฐมนตรีขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนควำมร่วมมือควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภำค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ด้วย 

๕.๑.๔ ลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะเม่ือวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งสองฝ่ำยชื่นชมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจระหว่ำงกันที่ใกล้ชิดและมีพลวัต รวมทั้งเห็นพ้อง 
ที่จะสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำร
ลงทุนระหว่ำงกันให้เพ่ิมพูน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเร่งรัด 
กำรเริ่มกำรเจรจำจัดท ำข้อตกลงกำรค้ำเสรีระหว่ำงไทยกับ 
สหรำชอำณำจักร (Thai – UK Free Trade Area) นอกจำกนี้ 
สหรำชอำณำจักรได้ตอบรับค ำเชิญของไทยในกำรเพ่ิม
บทบำทควำมร่วมมือกับไทยและอำเซียนในด้ำนต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะในสำขำที่สหรำชอำณำจักรมีศักยภำพ เช่น กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนรำกฐำนทำงเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง รวมทั้งในกำรเข้ำมำลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำค
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ตะวันออก (EEC) ของนักลงทุนสหรำชอำณำจักร ทั้งนี้  นำยกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้มหำวิทยำลัยชั้นน ำของ 
สหรำชอำณำจักรพิจำรณำเข้ำมำเปิดวิทยำเขตในไทย หรือให้กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำของไทยเพ่ือเตรียมทรัพยำกร
มนุษย์ของไทยให้พร้อมส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๕.๑.๕ พลเอก เจมส์ ซี แมคคอนวิลล์  ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะ  
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งสองฝ่ำยได้ชื่นชมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันซึ่งมี
มำยำวนำน โดยเฉพำะในระดับกองทัพที่มีควำม
ร่วมมือในหลำยด้ำน เช่น โครงกำรฝึกร่วมผสมทำง
ทหำร กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน และ
ยุทโธปกรณ์ โดยไทยได้ยืนยันที่จะด ำรงบทบำทเพ่ือ
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและผลประโยชน์
ร่วมกันเพ่ือให้ภูมิภำคอินโด-แปซิฟิกมีเสถียรภำพ เสรี 
เปิดกว้ำงและยั่งยืน นำยกรัฐมนตรีขอบคุณสหรัฐฯ  
ที่ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนไทยในกำรเดินทำง

กลับประเทศ และสนับสนุนงบประมำณรำว ๒ ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ร่ำงกำยส่วนบุคคล เพ่ือช่วยเหลือไทยในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ด้วย โอกำสนี้ ผู้บัญชำกำร
ทหำรบกสหรัฐฯ ได้ชื่นชมก ำลังพลของไทยที่มีควำมเข้มแข็ง และเห็นว่ำ เอกสำรวิสัยทัศน์ร่วมทำงยุทธศำสตร์ระหว่ำง
กองทัพบกไทยกับสหรัฐฯ (Thailand and United States Army - to - Army Strategic Vision) จะช่วยส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกองทัพบกของทั้งสองฝ่ำยให้สำมำรถร่วมกันพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของก ำลังพลทั้งสอง
ประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

๕.๒  การเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ 
๕.๒.๑ นายหวัง เสี่ยวหง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะจีนเข้าเยี่ยมคารวะ 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เป็นกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะเนื่องในโอกำสเยือนไทย
เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำน
อำชญำกรรมข้ำมชำติ ครั้งที่ ๑๓ และกำรประชุม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองฝ่ำยชื่นชมควำมสัมพันธ์
ไทย-จีนที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นรอบด้ำน และในทุก
ระดับ  ทั้ ง ในระดับพระรำวงศ์  รั ฐบำล และ
ประชำชน โดยช่วงเวลำนี้เป็นช่วงเวลำที่ดีที่สุด
ช่ ว ง ห นึ่ ง ข อ ง ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ไ ท ย  –  จี น  

รองนำยกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ำทั้งสองฝ่ำยจะร่วมมือเพ่ือผลักดันควำมสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติบนพ้ืนฐำนของ
หลักกำร 3 Ms (ควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit)) นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จะเสริมสร้ำงและยกระดับควำมร่วมมือด้ำน
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ควำมมั่นคงและทำงทหำรให้ใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น ซึ่งนำยกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ำยได้เห็นชอบให้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ  
ด้ำนกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย ควำมร่วมมือทำงอำญำ และกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงิน 
รวมถึงกำรบังคับใช้กฎหมำย 
 

๕.๒.๒ Baroness Lucy Neville-Rolfe ประธานสภาธุรกิจสหราชอาณาจักร – อาเซียน (United 
Kingdom – ASEAN Business Council: UK-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ทั้งสองฝ่ำยได้เห็นพ้องในกำรที่จะส่งเสริมให้สหรำช
อำณำจักรเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงสร้ำงสรรค์ในภูมิภำค
อำเซียนในทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ 
และกำรลงทุน ในสำขำที่สหรำชอำณำจักรมีควำม
เชี่ยวชำญ เช่น ดิจิทัล กำรศึกษำ กำรบริกำรทำง
กำรเงิน และกำรท่องเที่ยว เป็นต้น โดยไทยพร้อมเป็น
ประตูเชื่อมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงสหรำชอำณำจักร
กับอำเซียน นอกจำกนี้ รัฐบำลไทยพร้อมเปิดโอกำส 
ให้นักลงทุนจำกภูมิภำคต่ำง ๆ เข้ำมำเป็นหุ้นส่วนใน

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ UK-ABC ตระหนักดีถึงศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจของไทย ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ 
อนุภูมิภำคอำเซียนและภูมิภำคเอเชีย โดยสหรำชอำณำจักรพร้อมเข้ำมำมีปฏิสัมพันธ์ด้ำนเศรษฐกิจกับไทยและอำเซียน
มำกยิ่งขึ้น ไทยยังเห็นว่ำสหรำชอำณำจักรเป็นหุ้นส่วนส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำ โดยเฉพำะในด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  
พร้อมหวังว่ำสหรำชอำณำจักรจะให้ควำมสนใจเข้ำมำเปิดสถำบันระดับอุดมศึกษำในไทย 
 

๕.๒.๓ นายอันโตนิโอ วิตอริโน ผู้อ านวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International Organization for Migration: IOM) เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ไทยกับ IOM ชื่นชมควำมร่วมมือระหว่ำงกันในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะด้ำนกำรดูแลสุขภำพของผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน  
ซึ่งจะช่วยยกระดับด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น โดยไทยพร้อมร่วมมือและเสริมสร้ำงควำมเป็น
หุ้นส่วนกับ IOM ทั้งภำยในและภำยนอกภูมิภำค ขณะที่ 
IOM ชื่นชมรัฐบำลไทยที่ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรโยกย้ำยถิ่น
ฐำน และด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะกับแรงงำนต่ำงด้ำว 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ IOM พร้อมสนับสนุนกำรท ำงำนและให้ 
ควำมร่วมมือแก่รัฐบำลไทย เพ่ือให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โอกำสนี้ ทั้งสองฝ่ำยเห็นพ้องที่จะกระชับควำมร่วมมือ   
ในด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงควำมรู้ กำรตระหนักถึงขีดควำมสำมำรถ นโยบำย และวิธีปฏิบัติด้ำนสุขภำพ รวมทั้ง       
กำรสนับสนุนให้มีกำรเข้ำรับกำรบริกำรสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำนและกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ำย 
ถิ่นฐำน 
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๕.๒.๔ นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น  (JETRO) 
กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะคือ เพ่ือรำยงำนผล
กำรส ำรวจแนวโน้มทำงเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุน
ญี่ปุ่นในไทย (JCC Survey of Business Sentiment 
of Japanese Corporations in Thailand) ป ร ะจ ำ
ครึ่งหลังของปี ๒๕๖๒ โดยรองนำยกรัฐมนตรีเห็นว่ำ 
รำยงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อรัฐบำลไทยและ
ภำคเอกชนญี่ปุ่นในกำรก ำหนดทิศทำงของนโยบำย
เศรษฐกิ จ ให้ สอดคล้ อ งกั บคว ำมต้ อ งกำรของ
ภำคเอกชน ตลอดจนกำรรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเพ่ือโอกำสในกำรส่งเสริมกระชับ  
ควำมร่วมมือระหว่ำงกันต่อไป ทั้งนี้ ผลกำรส ำรวจฯ แสดงให้เห็นว่ำ ภำคเอกชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงให้ควำมสนใจ      
เข้ำมำลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และประสงค์ให้รัฐบำลไทยสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบกำรขนส่ง และระบบศุลกำกร อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่น
ในไทย เช่น ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น และผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ เชื่อมั่นว่ำกำรเปิดสถำบัน   
โคเซน (KOSEN) ในไทย จะช่วยพัฒนำบุคลำกรในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ กำรวิจัยและพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืน 

๖. การจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ  
อีกหนึ่งในภำรกิจส ำคัญของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีคือ กำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ระหว่ำง

ประเทศ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ ซึ่งเป็นกำรประมวลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมข้อเสนอเพ่ือกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี  
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ และพิจำรณำสั่งกำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยต่ำงประเทศของรัฐบำล 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้เสนอรำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ระหว่ำง
ประเทศจ ำนวนกว่ำ ๔๙๔ เรื่อง โดยมีรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรระงับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็น
กำรทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐอเมริกำแก่สินค้ำไทยจ ำนวน ๕๗๓ รำยกำร  
กำรเตรียมควำมพร้อมของไทยกรณีสหรัฐอเมริกำระบุว่ำไทยเป็น Currency Manipulator ข้อเสนอแนะของ
ภำคเอกชนสหรัฐฯ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยภำยหลังสถำนกำรณ์ COVID-19 และกำรจัดท ำรำยงำนท่ำทีของ
ต่ำงประเทศต่อกำรห้ำมใช้สำรเคมีวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรของไทย  รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเมือง  
เช่น กำรจัดตั้งรัฐบำลชุดใหม่ของต่ำงประเทศและกำรด ำเนินนโยบำยส ำคัญ ตลอดจนแนวโน้มควำมสัมพันธ์กับไทย 
รวมทั้งรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง เช่น ท่ำทีของไทยต่อกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรสมัครเป็นสมำชิกไม่ถำวร
ของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ (United Nations Security Council: UNSC) ของมิตรประเทศ  
และกำรด ำเนินนโยบำยสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมำธิกำรยุโรปและผลกระทบต่อไทย เป็นต้น 
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ภำรกิจด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำร 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีภำรกิจส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กำรด ำเนินงำน เกี่ยวกับงำนพิธีกำร  
ในนำมของรัฐบำล นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมทั้งด ำเนินกำร
ต้อนรับประมุข ผู้น ำ และบุคคลส ำคัญจำกต่ำงประเทศที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลเป็นไปอย่ำงรำบรื่น เรียบร้อย ส่งเสริมเกียรติภูมิและภำพลักษณ์ของผู้บริหำรระดับสูง 
ของประเทศต่อประชำคมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินงำนด้ำนรัฐพิธีและพิธีกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศรวมทั้งพิธีกำรส ำคัญต่ำง ๆ  
ของรัฐบำลและผู้บริหำรระดับสูง ดังนี้  

๑. การด าเนินการด้านรัฐพิธีและพิธีการภายในประเทศ 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้กลั่นกรองกำรก ำหนดรูปแบบเกี่ยวกับงำนด้ำนพิธีและ แบบพิธี  

รวมถึงประสำนล ำดับขั้นตอนงำนพระรำชพิธี งำนรัฐพิธี งำนศำสนพิธี และงำนกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ  ของรัฐบำล 
นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้ถูกต้องเหมำะสมตำมแบบพิธีสำกลและ
ธรรมเนียมปฏิบัติในภำรกิจที่ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นเจ้ำภำพด ำเนินกำรรวมถึงภำรกิจที่ส ำคัญอ่ืน ๆ  
โดยมีภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ ๑  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑.๑ ภารกิจที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพด าเนินการ 
งานด้านศาสนพิธี 
ภำรกิจงำนด้ำนศำสนพิธีที่ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพด ำเนินกำร อำทิ  

กำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในกำรถวำยผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำนส ำนักนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระรำม ๙ กำญจนำภิเษก กรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำกลั่นกรองบัญชีพระอำรำมหลวงที่ได้รับจำกกรมกำรศำสนำ และน ำกรำบเรียน
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำเลือกพระอำรำมหลวง จำกนั้นจึงยื่นควำมจ ำนงขอพระรำชทำนผ่ำนไปยังกรมกำรศำสนำ  
และเมื่อถึงก ำหนดกฐินกำลจึงติดต่อขอรับผ้ำพระกฐินและบริวำรพระกฐินจำกกองศำสนูปถัมภ์ กรมกำรศำสนำ  
เพ่ือน ำไปทอด ณ พระอำรำมที่ขอรับพระรำชทำนไว้  โดยส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้เชิญคณะรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำ ร่วมงำนและร่วมท ำบุญสมทบองค์ผ้ำพระกฐินฯ โดยมขีั้นตอนกำรด ำเนินกำร ได้แก่ จัดท ำและ
กลั่นกรองล ำดับพิธีกำร จัดเตรียมบริขำร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพ่ือแจกในงำน รวมทั้ง 
ออกใบอนุโมทนำแก่ผู้ร่วมท ำบุญ และรวบรวมยอดเงินท ำบุญสมทบองค์ผ้ำพระกฐินฯ นอกจำกนี้ ยังมีงำนด้ำนศำสนพิธี
อ่ืนๆ อำทิ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรถวำยเครื่องสักกำระเนื่องในโอกำสวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ แด่สมเด็จ 
พระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก ณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม (๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓)  
แด่สมเด็จพระวันรัต ณ วัดบวรนิเวศวิหำร (๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓) และมอบผู้แทนถวำยแด่กรรมกำรมหำเถรสมำคม 
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งานกิจกรรมส าคัญต่างๆ  
ภำรกิจด้ำนงำนพิธีกำรและงำนมำรยำทสังคมในงำนพิธีภำยในประเทศของนำยกรัฐมนตรี 

รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในกำรเป็นประธำนงำนต่ำง ๆ  กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
พบปะประชำชนตำมส่วนภูมิภำค รวมถึงพิธีกำรตำมมำรยำทสังคม อำทิ กำรเดินทำงตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดอุบลรำชธำนี (๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒) กำรตรวจรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส (๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓) กำรลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมกำรปฏิบัติงำนด่ำนควบคุมโรค ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓) กำรตรวจรำชกำรจังหวัด
พะเยำ จังหวัดน่ำน (๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓) กำรเดินทำงไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยำแก่ผู้ได้รับบำดเจ็บและครอบครัว
ผู้เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์กรำดยิงประชำชน จังหวัดนครรำชสีมำ (๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓) กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมกำร
ปฏิบัติงำนและให้ก ำลังใจบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ณ สถำบันบ ำรำศนรำดูร (๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓) กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
กำรคัดกรองผู้ป่วยและให้ก ำลังใจเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลรำชวิถี (๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓) กำรลงพ้ืนที่
ตรวจรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ (๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓) กำรลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและประชุมคณะรัฐมนตรี 
นอกสถำนที่จังหวัดระยอง และกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรจังหวัดจันทบุรี (๒๔-๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



๔๐ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ ๒  ผลกำรด ำเนินงำนในภำรกิจที่ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพด ำเนินกำร  

  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๑.๒ ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ส าคัญอ่ืน ๆ 
งานพระราชพิธี 
ภำรกิจกำรเข้ำเฝ้ำฯ พระบรมวงศำนุวงศ์ในพิธีต่ำง ๆ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จ ำเป็นต้องพิจำรณำให้

รอบคอบ ครบถ้วนทุกกระบวนกำร หำกขำดตกบกพร่องขั้นตอนใดจะเป็นกำรไม่สมควร และจะส่งผลต่อภำพลักษณ์
ของผู้เฝ้ำฯ ซึ่งกำรด ำเนินงำนนี้เป็นกำรสนับสนุนภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีด้ำนกำรเทิดทูนและด ำรงไว้ ซึ่งสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของประชำชนชำวไทยทั้งชำติ โดยนำยกรัฐมนตรีมีภำรกิจ ในงำนพระรำชพิธีต่ำง ๆ 
อำทิ เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  กำรเสด็จ 
พระรำชด ำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒  
(๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒) เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ  
พระบรมรำชินี  เสด็ จพระรำชด ำ เนิน ในพระรำช พิธีทรงบ ำ เ พ็ญพระรำชกุ ศล มำฆบูช ำ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
(๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓) 

งานรัฐพิธี 
ภำรกิจด้ำนงำนรัฐพิธีในส่วนของรัฐบำล นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ในวันส ำคัญต่ำง ๆ นั้น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ประสำนงำนกำรเตรียมจัดพำนพุ่มหรือพวงมำลำ 
ให้เหมำะสมแก่วำระและโอกำสของนำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ก ำหนดเวลำในกำรเข้ำร่วมพิธีของนำยกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี และจัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบพิธีในวันส ำคัญต่ำง ๆ  
อำทิ  นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๕ ธันวำคม ๒๕๖๒)  

 -
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งำนรัฐพิธี งำนศำสนพิธี งำนกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ

1 2 

42 
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4 

36 

จ ำนวน (งำน)

ผลการด าเนินงานภารกิจที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพด าเนินการ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๔๑ 

 

พิธีวำงพำนพุ่มวันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึกมหำจักรีบรมรำชวงศ์ (๖ เมษำยน 
๒๕๖๓) พิธีวำงพวงมำลำวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
งานศาสนพิธี 
ภำรกิจด้ำนงำนศำสนพิธี อำทิ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีเจริญพุทธมนต์และท ำบุญ  

ตักบำตรเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ท้องสนำมหลวง (๕ ธันวำคม ๒๕๖๒)  ประธำนในพิธีพระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์และพิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒ มกรำคม ๒๕๖๓) ประธำนในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์และท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันแม่แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ท้องสนำมหลวง (๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๒ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

งานกิจกรรมส าคัญต่างๆ 
ภำรกิจนำยกรัฐมนตรีในกำรเป็นประธำนงำนกำรประชุม พิธีเปิดงำน พิธีลงนำมข้อตกลง และกำร

มอบนโยบำยแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ  
- กำรมอบนโยบำยแก่สภำเกษตรกรแห่งชำติ (๓ ตุลำคม ๒๕๖๒)  
- กำรแถลงร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๒)  
- ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมสัญญำร่วมทุนโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน  

(ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภำ) และบันทึกควำมเข้ำใจเพ่ือสนับสนุนโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน 
(๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒)  เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ และพิธีเปิดงำน อำทิ 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรระดับชำติเพ่ือเตรียมกำรจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียนและกำรประชุมที่
เกีย่วข้อง ในช่วงที่ไทยด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียน ปี ๒๕๖๒ (๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒)  

- กำรประชุมคณะกรรมกำรรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๒)  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)  
- พิธีเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้ำวและทดสอบระบบกำรคัดคุณภำพข้ำว ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำว

ชุมชนบ้ำนอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ (๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)   
- กำรประชุมหำรือร่วมกับสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยเพ่ือยกระดับกำรท่องเที่ยวไทย (๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)  
- พิธีเปิดงำนวันคนพิกำรสำกลประจ ำปี ๒๕๖๒ และปำฐกถำพิเศษ เรื่องกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 

คนพิกำร เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม พร้อมมอบโล่ประกำศเกียรติคุณให้แก่คนพิกำรต้นแบบและหน่วยงำน
องค์กรที่สนับสนุนงำนด้ำนคนพิกำรประจ ำปี ๒๕๖๒ (๓ ธันวำคม ๒๕๖๒)  

- กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรข้ำวแห่งชำติ (๖ ธันวำคม ๒๕๖๒)  
- พิธีเปิดปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลปี ๒๕๖๓  

(๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒)  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒)   
- พิธียกเสำเอกชุมชนประชำร่วมใจ ๒ (คืนบ้ำนใหม่ให้พ่ีน้องคืนสำยคลองให้ส่วนรวม) ณ ชุมชน

ประชำร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร (๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓)   
- กำรประชุมสรุปสถำนกำรณ์ภัยแล้ง (๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓)   
- กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเตรียมควำมพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชำติ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๓ (๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓)  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศส ำหรับ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓)  
- กำรทดสอบควำมพร้อมกำรให้บริกำรเดินรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวเพ่ิมเติม จ ำนวน ๔ สถำนี (จำกสถำนี

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ - ถึงสถำนีวัดพระศรีมหำธำตุ) (๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓)  
- พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนอุปกรณ์กำรจรำจรและอ ำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน  

ที่ผลิตจำกยำงพำรำเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนภำครัฐ ระหว่ำงกระทรวงคมนำคมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓)  



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๔๓ 

 

- ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมสัญญำร่วมลงทุนโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ และเมืองกำรบิน
ภำคตะวันออก (๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓)  

- กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓)  

- กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ (๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓)  

- พิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรพักอำศัยแปลง A (อำคำร A๑) และแปลง D๑ (อำคำร D๑) โครงกำรฟ้ืนฟู
เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๒ (๓ สิงหำคม ๒๕๖๓)  

- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์เศรษฐกิจจำกผลกระทบของกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๓) 

- กำรประชุมศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จ ำนวน ๑๒ ครั้ง 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
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งำนพระรำชพิธี งำนรัฐพิธี งำนศำสนพิธี งำนกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ
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จ ำนวน (งำน)
ผลการด าเนินงานภารกิจที่ส าคญัอื่น

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำนในภำรกิจที่ส ำคัญอ่ืน ๆ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๒. ภารกิจพิธีการต่างประเทศ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรทูต พิธีกำร

ต่ำงประเทศ มำรยำทสังคมระหว่ำงประเทศ แบบพิธีและพิธีกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

         สัดส่วนภารกิจพิธีการต่างประเทศ 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 การต้อนรับบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

 การด าเนินงานด้านพิธีการในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศ  

 การด าเนินงานพิธีการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ  
 
 
 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๔๕ 

 

 การด าเนินงานด้านพิธีการในงานที่มีประเด็นเกี่ยวกับต่างประเทศ 
- กำรลงนำมแสดงควำมอำลัย กรณีบุคคลส ำคญัชำวต่ำงประเทศถึงแก่อสัญกรรม  
- กำรลงนำมแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำง ๆ 
- กำรเดินทำงแวะผ่ำนประเทศไทยของบุคคลส ำคญัชำวต่ำงประเทศ 
- กำรเป็นประธำนกล่ำวเปดิงำน กำรประชุมด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
- กำรได้รบัเชิญเข้ำร่วมงำนวันชำต ิและโอกำสพิเศษของสถำนเอกอัครรำชทูตตำ่งประเทศประจ ำประเทศไทย   
  และองค์กรระหว่ำงประเทศ 
- งำนสำรแสดงควำมยินดี แสดงควำมเสียใจ และสำรขอบคณุบุคคลส ำคัญชำวต่ำงประเทศ 

 การด าเนินภารกิจพิเศษ  
- พิธีกำร พิธีกำรทูต และแบบพิธี ในกำรประชุมสุดยอดผู้น ำอำเซียน ครั้งท่ี ๓๕ และกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง 
- งำนเทิดพระเกียรติด้ำนต่ำงประเทศ: งำนสโมสรสันนบิำตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้  
  กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงได้รับกำรทูลเกล้ำทูลกระหม่อม 
  ถวำยเครื่องอิสริยำภรณ์ รัฐมติรำภรณ์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 การด าเนินงานสนับสนุนภารกิจคู่สมรสนายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี 
- ก ำหนดกำรคู่สมรสผู้น ำอำเซียนในกำรประชุมสุดยอดผู้น ำอำเซียน ครั้งท่ี ๓๕ และกำรประชุมที่เกีย่วข้อง    
- กิจกรรมคณะคูส่มรสคณะรัฐมนตรี 

 

๒.๑ การต้อนรับบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศทีเ่ดินทางมาเยือนประเทศไทย  
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีท ำหน้ำที่ประสำนงำนและด ำเนินกำรในกำรต้อนรับบุคคลระดับ

ประมุข ผู้น ำ หรือบุคคลส ำคัญจำกต่ำงประเทศท่ีเดินทำงมำเยือนประเทศไทย ในฐำนะพระรำชอำคันตุกะและในฐำนะ
แขกของรัฐบำล รวมถึงกำรจัดงำนเลี้ยงและงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ในนำมรัฐบำล นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยจะพิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดรูปแบบกำรจัด
ก ำหนดกำร กำรแต่งกำย กำรก ำหนดตัวบุคคลในภำรกิจตำมก ำหนดกำรส ำคัญ กำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้กำรจัดกำรต้อนรับเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สมเกียรติ กำรก ำหนดรูปแบบกำรจัดพิธีต้อนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 
ณ ท ำเนียบรัฐบำล และกำรจัดงำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันหรืออำหำรค่ ำอย่ำงเป็นทำงกำร กำรแสดงทำงวัฒนธรรม 
รวมทั้งจัดให้มีกำรสำธิตศิลปหัตถกรรมไทยและวัฒนธรรมไทย เพ่ือช่วยประชำสัมพันธ์และส่งเสริมนโยบำยของรัฐบำล
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ให้แก่ชุมชนอันจะท ำให้เศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกมีควำมมั่นคง กำรจัดเตรียมของที่ระลึกที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมไทย ส ำหรับนำยกรัฐมนตรีมอบเป็นที่ระลึกในนำมรัฐบำล ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำร
ก ำหนดรูปแบบ และกำรจัดก ำหนดกำรของภริยำนำยกรัฐมนตรีในกำรต้อนรับคู่สมรสของบุคคลส ำคัญชำวต่ำงประเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกำรเยือน และสร้ำงควำมประทับใจต่ออำคันตุกะ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ได้มีกำรต้อนรับผู้น ำต่ำงประเทศที่เดินทำงมำเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit)  
ณ ท ำเนียบรัฐบำล ดังนี้ 
                   - นำยหลี่ เค่อเฉียง นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน เดินทำงมำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็น
ทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล (วันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒) 
                   - สมเด็จพระสันตะปำปำฟรันซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล 
(วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒)  



๔๖ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 

  
 

  
 

    นอกจำกนี้  ได้ด ำเนินกำรจัดกำรต้อนรับ นำงแคร์รี่  หล่ ำ ผู้บริหำรสูงสุดเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง        
ซึ่งเดินทำงเยือนไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของ นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ซึ่งมีพิธีกำรส ำคัญ ณ ท ำเนียบรัฐบำล ประกอบด้วย งำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันและพิธีลงนำม  
ควำมร่วมมือ          

 

  
 

๒.๒ การด าเนินงานด้านพิธีการในโอกาสนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนต่างประเทศ 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำกลั่นกรองภำรกิจและด ำเนินงำนพิธีกำรและแบบพิธี       

ในแต่ละก ำหนดกำรของนำยกรัฐมนตรีและภริยำ รวมทั้งกลั่นกรองภำรกิจและจัดเตรียมของที่ระลึก ส ำหรับ
นำยกรัฐมนตรีมอบแก่บุคคลส ำคัญของประเทศที่ไปเยือน เพ่ือแสดงอัธยำศัยอันดีและเป็นกำรช่วยกระชับควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำประเทศ เป็นกำรด ำเนินงำนที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่นำยกรัฐมนตรีในเวที
ระหว่ำงประเทศ โดยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีและภริยำได้เดินทำงเยือนประเทศญี่ปุ่น  



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๔๗ 

 

เพ่ือเข้ำร่วมงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒  
โดยมีก ำหนดกำรหำรืออย่ำงเป็นทำงกำรกับนำยชินโซ อำเบะ นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในระหว่ำงกำรเยือน 

  
 

นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังได้ด ำเนินงำนพิธีกำร เพ่ือให้กำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศตำมพันธกิจผู้น ำของนำยกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมธรรมเนียม
สำกล ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรี และช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่ำง
ประเทศ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีได้เดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน - สำธำรณรัฐ
เกำหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ และกำรประชุมผู้น ำกรอบควำมร่วมมือลุ่มน้ ำโขง - สำธำรณรัฐเกำหลี ครั้งที่ ๑  
ณ นครปูซำน สำธำรณรัฐเกำหลี ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ซึ่งในกำรเยือนดังกล่ำว ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำกลั่นกรองก ำหนดกำรของภริยำนำยกรัฐมนตรี  และประสำนภำรกิจตำมก ำหนดกำร 
ของภริยำนำยกรัฐมนตรีในระหว่ำงกำรเยือนด้วย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

๒.๓ การด าเนินงานพิธีการเข้าเยี่ยมคารวะของบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่กลั่นกรองล ำดับพิธี และพิธีกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ และหำรือ  

ข้อรำชกำรกับนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ของบุคคลส ำคัญ  
ชำวต่ำงประเทศในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกำรจัดของที่ระลึก ส ำหรับมอบผู้เข้ำเยี่ยมคำรวะ  
ในโอกำสดังกล่ำวด้วย 

 

  
 

   ๒.๔ งานมารยาทสังคมระหว่างประเทศ 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำกลั่นกรองควำมเหมำะสม พิจำรณำรูปแบบ แบบพิธี  

และประสำนงำน ของงำนมำรยำทสังคมระหว่ำงประเทศ รวมทั้งงำนพิธีกำรและแบบพิธี ในภำรกิจที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
ต่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี เช่น กำรเดินทำงไปลงนำมแสดงควำมยินดี/เสียใจ ในโอกำสต่ำง ๆ ที่สถำน
เอกอัครรำชทูตต่ำงประเทศประจ ำประเทศไทยจัดขึ้น กำรมีสำรแสดงควำมยินดี/เสียใจ ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมมำรยำท
สังคมระหว่ำงประเทศ กำรเป็นประธำนในพิธีเปิดงำน/กำรประชุม หรืองำนระดับนำนำชำติที่จัดขึ้นในประเทศไทย  
โดยได้วิ เครำะห์ควำมเหมำะสมของภำรกิจ จัดท ำล ำดับภำรกิจ  ร่ำงข้อควำม ร่ำงสำร เตรียมควำมพร้อม  
และด ำเนินงำนเพ่ือให้ภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสำกล 
อีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยเป็นประธำนอำเซียน จึงมีพันธกิจในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอด
อำเซียนและกำรประชุมอื่นที่เก่ียวข้อง ในช่วงของกำรจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมสุดยอด
ที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 

  
 
 
 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๔๙ 

 

นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังมีหน้ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรแสดงท่ำทีอันดี
ในวำระต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์อันดีของนำยกรัฐมนตรีในด้ำนกำรต่ำงประเทศ เช่น  
                  - กำรแวะผ่ำนของผู้น ำและบุคคลส ำคัญชำวต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมและประสำน
ภำรกิจของผู้แทนนำยกรัฐมนตรีในกำรรับ - ส่งอำคันตุกะ พร้อมทั้งจัดกระเช้ำผลไม้ตำมฤดูกำลหรือผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพ่ือแสดงอัธยำศัยอันดีและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมำกข้ึน 
                  - กำรลงนำมแสดงควำมเสียใจต่อกำรถึงแก่อสัญกรรม/ อนิจกรรม ของอดีตผู้น ำและบุคคลส ำคัญ 
ชำวต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมและประสำนภำรกิจของผู้แทนนำยกรัฐมนตรีในกำรเดินทำงไปลงนำม
แสดงควำมเสียใจ  
                  - กำรกลั่นกรอง กำรก ำหนดถ้อยค ำ และกำรมีหนังสือโต้ตอบกับต่ำงประเทศในประเด็นทำงสังคมและ
มำรยำทสังคมระหว่ำงประเทศของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี และภริยำนำยกรัฐมนตรี  
 

๒.๕  การด าเนินการตามภารกิจพิเศษ 
๒.๕.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอด       

ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
เพ่ือให้กำรต้อนรับผู้น ำที่เข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุม 

สุดยอดที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
สมเกียรติ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำทำบทำมรองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำร และรัฐมนตรีช่วยว่ำ
กำร กระทรวงที่มีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ หรือมีภำรกิจที่อยู่ในควำมสนใจของประเทศอำคันตุกะ  
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ผู้แทนรัฐบำลในกำรรับ - ส่งผู้น ำอำเซียนและประเทศคู่เจรจำ ณ ท่ำอำกำศยำน ซึ่งเป็นกำรช่วย
เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรประชุม และส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ำยให้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  

นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังได้ประสำนงำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  
เพ่ือพิจำรณำกำรจัดล ำดับพิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับนำยกรัฐมนตรีและภริยำ ในงำนเลี้ยงอำหำรค่ ำอย่ำงเป็นทำงกำร  
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้น ำอำเซียนและประเทศคู่ เจรจำ พร้อมคู่สมรส  และกำรแสดงทำงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  

 

 
 

 



๕๐ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

๒.๕.๒ งานเทิดพระเกียรติด้านต่างประเทศ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินงำนในกำรจัดงำน

สโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     
เนื่องในโอกำสทรงได้รับกำรทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเครื่องอิสริยำภรณ์ รัฐมิตรำภรณ์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  
โดยส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้พิจำรณำรูปแบบกำรจัดงำน ล ำดับงำน และล ำดับพิธี กำรกรำบบังคมทูล 
พระกรุณำขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตจัดงำน และกำรกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จพระรำชด ำเนิน จัดท ำบัตรเชิญ 
และจัดกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรจัดงำนเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิจำรณำจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีเกียรติทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ เพ่ือเชิญร่วมเฝ้ำทูล
ละอองพระบำทในงำน โดยมีรูปแบบเป็นงำนออกสมำคม มีงำนเลี้ยงรับรอง มีกำรจัดกำรแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
ด้วยนำฏศิลป์ชั้นสูง กำรดื่มถวำยพระพรชัยมงคล และงำนถวำยพระกระยำหำร รวมทั้ง กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
และกำรจัดเตรียมของที่ระลึก ส ำหรับนำยกรัฐมนตรีและภริยำ ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยในโอกำสดังกล่ำว ในนำมรัฐบำล 

 

 
 

   ๒.๖ การด าเนินงานตามภารกิจคู่สมรสนายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร กำรจัดกำรประชุมร่วมกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ ภริยำนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน เพ่ือพิจำรณำ
ก ำหนดรูปแบบ ก ำหนดกำร ระยะเวลำ ผู้เข้ำร่วม สถำนที่ และควำมเหมำะสมของกิจกรรมคู่สมรสผู้น ำอำเซียนและ
ประเทศคู่เจรจำ ระหว่ำงกำรจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ 
๒ - ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
 

 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๕๑ 

 

กิจกรรมคู่สมรสผู้น ำอำเซียนและประเทศคู่เจรจำ ระหว่ำงกำรจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน      
ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

๑) วันที่  ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ ภริยำนำยกรัฐมนตรี   
น ำคณะคู่สมรสผู้น ำอำเซียนและประเทศคู่เจรจำ เยี่ยมชมนิทรรศกำรกำรจัดกำรขยะ โดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม บริษัท SCG จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท PTT Global Chemical จ ำกัด (มหำชน) และร่วมกิจกรรม
เสวนำเชิงวิชำกำรเรื่อง “กำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ” (Sharing Best Practices 
on Waste Management)  รวมทั้งจัดงำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันแก่คณะคู่สมรสผู้น ำประเทศสมำชิกอำเซียนและ
ประเทศคู่เจรจำ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็คเมืองทองธำนี ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่คณะ 
คู่สมรสเป็นอย่ำงมำก  

๒) วันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ ได้น ำคณะคู่สมรสผู้น ำอำเซียน
และประเทศคู่เจรจำ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร พร้อมทั้งเป็นเจ้ำภำพเลี้ยงอำหำรกลำงวัน  
อย่ำงเป็นทำงกำร ณ ต ำหนักใหญ่ วังบำงขุนพรหม 

  
 

นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินงำนสนับสนุนกิจกรรมของคณะคู่สมรส
คณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ในรูปแบบของคณะกรรมกำรคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีรองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ ภริยำนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และคู่สมรสของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง
เป็นกรรมกำร โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศกำรพิเศษ จิ๋นซีฮ่องเต้: 
จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหำรดินเผำ (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and 
Terracotta Warriors) เมื่อวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร  
 

  
 
 



๕๒ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 

ภำรกิจด้ำนเลขำนุกำรและกลั่นกรองงำนนำยกรัฐมนตรี  
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์ กลั่นกรองและรวบรวมข้อมูลเรื่องต่ำงๆ  
ในควำมรับผิดชอบของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ทั้งกำรวำงแผน 
ประสำนงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร จัดท ำวำระงำน จัดท ำสุนทรพจน์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเดินทำง
ไปรำชกำรภำยในประเทศและกำรประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถำนที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงงำนอ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเมือง และประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรอ่ืน ทั้งหน่วยงำนของรัฐ  องค์กำรมหำชนในกำรก ำกับดูแลของ
นำยกรัฐมนตรี และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจดังกล่ำว ยังเป็นกำรช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรี
และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน อันเป็นผลดีต่อกำรผลักดันกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ส ำคัญดังนี้  

 

๑. การด าเนินการด้านวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 ๑) กำรจัดท ำวำระงำนของนำยกรัฐมนตรี ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด ำเนินกำรประสำน 
ขออนุญำตเข้ำ เยี่ ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรีและกรำบเรียนเชิญนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในงำนและ 
กำรประชุมในคณะกรรมกำรต่ำง  ๆ  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่ อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล  
ภำพลักษณ์ของนำยกรัฐมนตรี และผลประโยชน์ของประชำชนเป็นส ำคัญ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๒๗๔ งำน  
ซึ่งประกอบไปด้วย งำนที่นำยกรัฐมนตรีตอบรับเชิญและมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมงำน ตลอดจนกำรอ ำนวยกำร
ประสำนงำนเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุมของนำยกรัฐมนตรีในโอกำสต่ำง ๆ  
 ๒) กำรจัดท ำค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี โดยวิเครำะห์กลั่นกรองอ ำนำจกำรลงนำมในค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ประกำศ และ
ระเบียบต่ ำง ๆ รวมทั้ ง พิจำรณำองค์ประกอบ อ ำนำจหน้ ำที่  รวมทั้ ง  ข้ อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ก่อนน ำ  
กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีพิจำรณำลงนำม จ ำนวน ๓๖ ค ำสั่ง  
 ๓) กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ได้รวบรวมและจัดท ำควำมเห็นประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชนที่ยื่นเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีในโอกำสกำรลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร
ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ และแจ้งข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือให้กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งสรุปกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ  
 ๔) กำรด ำเนินงำนเรื่องงบประมำณในอ ำนำจนำยกรัฐมนตรี ได้จัดท ำควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของ
นำยกรัฐมนตรีในกำรขออนุมัติเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ กำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ กำรขออนุมัติใช้เงินงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นของส่วนรำชกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำชกำรลับ และกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
และหน่วยงำนอื่นของรัฐ ซึ่งอยู่ในกำรก ำกับกำรบริหำรรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน ๒๙ เรื่อง 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๕๓ 

 

 ๕) ภำรกิจสำธำรณสังคม เช่น กำรขออนุญำตสลักนำมและลำยมือชื่อของนำยกรัฐมนตรีบนถ้วยรำงวัล และ
เกียรติบัตร จ ำนวน ๖๒ เรื่อง ให้แก่องค์กรภำครัฐ และเอกชน โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกสถำนภำพขององค์กร 
บทบำทที่มีต่อสังคม และวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนโดยรวม หรือเป็นกำรหำ
รำยได้เพ่ือกำรกุศล หรือเพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล   

๖.) กำรจัดท ำแผนกำรเดินทำงกำรตรวจรำชกำรและกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) ได้ประสำนกำรเดินทำงไปตรวจรำชกำรและ
ตรวจเยี่ยมอุทกภัยของนำยกรัฐมนตรี รวม ๑๒ ครั้ง ใน ๑๑ จังหวัด โดยกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจสถำนที่จริงล่วงหน้ำ 
เพ่ือเตรียมกำรจัดท ำก ำหนดกำร และอ ำนวยกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดเตรียมสถำนที่พัก พำหนะส ำหรับกำรเดินทำง รวมทั้งจัดท ำข้อมูลสำรัตถะประกอบกำร
เดินทำงไปตรวจรำชกำรของนำยกรัฐมนตรีและคณะ  
 

๒. การด าเนินการด้านวิเคราะห์และประสานงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี             
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรียังท ำหน้ำที่ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กำรมหำชน  

และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมกำรประชุมต่ำง ๆ และด ำเนินกำรเกี่ย วกับกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศของรองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และข้ำรำชกำรกำรเมืองในสังกัด  
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรก ำกับ ตรวจเยี่ยม และติดตำมกำร
ปฏิบัติรำชกำรในต่ำงพ้ืนที่ ตลอดจนท ำหน้ำที่เลขำนุกำร จัดท ำวำระงำน และด ำเนินกำรวิเครำะห์กลั่นกรองงำน 
ในควำมรับผิดชอบของรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยมีตัวอย่ำงผลกำรด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑) รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย  
กำรประมงแห่งชำติ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ เพ่ือเร่งขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ( IUU)  
อย่ำงจริงจัง โปร่งใส และมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมำยควบคู่กับกำรผ่อนปรนกำรประกอบกำร
ท ำประมงทะเลอย่ำงเหมำะสม โดยกำรปรับปรุงกฎหมำยจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ไม่ขัดต่อ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำรทรัพยำกรประมงทะเลที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๕ 
มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชำกำร ๑ ท ำเนียบรัฐบำล 
 
 
 



๕๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
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 ๒) รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์) เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพ่ือเร่งด ำเนินกำร๔ โครงกำรส ำคัญ ได้แก่ โครงกำร 
DG Learning Platform โครงกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัลในพ้ืนที่ 
EEC โครงกำรบูรณำกำรข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนควำมเหลื่อมล้ ำ
และเศรษฐกิจฐำนรำก และกำรขับเคลื่อนกำรใช้ Digital ID ในภำครัฐ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
 

๓) รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) เป็นประธำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ที่จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน และ
ด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่ำวให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิ ผล เมื่ อวันที่  ๑๓ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชำกำร ๑ ท ำเนียบรัฐบำล 
 

 ๔) รองนำยกรัฐมนตรี (นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เป็น
ประธำนกำรประชุมมอบนโยบำย กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรในกำร
ก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค ให้กับผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดในภำคใต้ และภำคใต้ชำยแดน เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชำกำร ๑ ท ำเนียบรัฐบำล 
 

 
 ๕) รองนำยกรัฐมนตรี (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) เป็นประธำนกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงำนในก ำกับกำรบริหำรรำชกำร 
๓ กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงคมนำคม และ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำแนวทำง
มำตรกำรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ เมื่อวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๓  

เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนำทนเรนทร ชั้น ๒ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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 ๖) รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรจัดส่งอำหำรและพัสดุ  
เพ่ือหำรือมำตรกำรป้องกันกำรให้บริกำรจัดส่งอำหำรและพัสดุ ให้มี
ประสิทธิภำพ ให้เกิดควำมปลอดภัยและควำมสะอำดให้แก่ประชำชน
และผู้ใช้บริกำร ลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่เชื้อ COVID-19 ทั้งจำก
อำหำร พัสดุ บริกำร และบุคลำกรในระบบ ควำมปลอดภัยในธุรกิจ
บริกำรจัดส่งอำหำรและพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ 
๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชำกำร ๑ ท ำเนียบรัฐบำล 
 
๓. การจัดท าสุนทรพจน์ 
 ในส่วนของกำรจัดท ำสุนทรพจน์ ทั้งประเภทค ำกล่ำวและประเภทลงนำม มีผลปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้  
 ๑) กำรจัดท ำสุนทรพจน์ประเภทค ำกล่ำวส ำหรับนำยกรัฐมนตรีในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งประเภทค ำกล่ำวเปิดงำน 
ค ำกล่ำวปำฐกถำ ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุมระดับนำนำชำติ ค ำกรำบบังคมทูลรำยงำนโอวำท เช่น ค ำกล่ำวในพิธีเปิดงำน
มหกรรมผ้ำไหม “ไหมไทยสู่เส้นทำงโลก” ครั้งที่ ๙ เมื่อวันเสำร์ที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ค ำกล่ำวในพิธีเปิดสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓ ค ำกล่ำวในโอกำสกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมอบรำงวัลและเผยแพร่ผลงำนขององค์กร “พิธีมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ำยสถำนประกอบกำรยอด
เยี่ยมในพ้ืนที่น ำร่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคคนวัยท ำงำนในสถำนประกอบกำร  ด้วย ๑๐ packages”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๓ นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำค ำกล่ำวในโอกำสที่นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร
ต่ำงจังหวัด เพ่ือพบปะกับพ่ีน้องประชำชนในจังหวัดต่ำง ๆ  โดยส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจะมีกำรลงพ้ืนที่ประสำนงำน
และรวบรวมข้อมูลของจังหวัด เพ่ือน ำมำประกอบกำรจัดท ำค ำกล่ำว ตัวอย่ำงเช่น ค ำกล่ำวพบปะประชำชน 
จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ คลองเทำ บ้ำนหนองแหน ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ ค ำกล่ำวในโอกำสพบประชำชนจังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓ ณ อำคำรรื่นอรุณ 
เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส และค ำกล่ำวในโอกำสตรวจพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
เช่น กำรตรวจติดตำมกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และควำมคืบหน้ำงำนติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว 
บริเวณสวนรักษ์ธรรมชำติ (วงเวียนหลักสี่) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนรักษ์ธรรมชำติ (วงเวียนหลักสี่) 
กรุงเทพมหำนคร 
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 ๒) กำรจัดท ำสุนทรพจน์ประเภทลงนำม ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
ประชำชน ตลอดจนสถำบันต่ำงๆ มีหนังสือขอสำร ค ำนิยม ค ำน ำ ค ำปรำรภ ค ำไว้อำลัย ฯลฯ  มำยังนำยกรัฐมนตรี  
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ เช่น สำรนำยกรัฐมนตรีเนื่องใน
โอกำสอวยพรปีใหม่แก่ก ำลังพลกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๓ ค ำ
ปรำรภนำยกรัฐมนตรี ในโอกำสจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “ทศมรำชำ พระเมตตำสู่ประชำรำษฎร์” พุทธศักรำช 
๒๕๖๓ 
 ๓) ภำรกิจกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรเข้ำพบสนทนำของบุคคลที่เข้ำพบนำยกรัฐมนตรี ทั้งกำรเข้ำเยี่ยม
คำรวะนำยกรัฐมนตรีในวำระปกติ และกำรเข้ำพบก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
มีหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์กลั่นกรอง ผู้ที่ประสงค์จะขอเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรีทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
โดยกำรรวบรวมข้อมูล ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบกำรเข้ำพบของนำยกรัฐมนตรี 
รวมทั้งจัดเตรียมประเด็นกำรสนทนำ พร้อมจัดท ำค ำกล่ำวในโอกำสดังกล่ำว ทั้งกำรเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี 
ในวำระปกติและก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี อำทิ เมื่อวันอังคำรที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ (ก่อนกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น ำคณะจัดแสดงผลงำนนัก
เทคโนโลยีดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๒ และตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อวันอังคำรที่ ๗ มกรำคม 
๒๕๖๓ (ก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้น ำคณะจัด
นิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตร 
(AgTech) แก่นำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
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ภำรกิจด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของรัฐบำล 
   

 กำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑. สื่อวิทยุ 
 ผลิตรำยกำรวิทยุ “ไทยคู่ฟ้ำ” ซึ่งเป็นรำยกำรที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์กับประชำชน รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย และสถำนีวิทยุในเครือข่ำยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสื่อ
ประชำสัมพันธ์ที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำง  โดยรำยกำรวิทยุไทยคู่ฟ้ำออกอำกำศทุกวัน  
วันละ ๒ ช่วงเวลำ คือ ๐๗.๑๐ น. และ ๑๙.๒๐ น.  
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 ๒. สื่อออนไลน์ 
 ๒.๑ เว็บไซต์รัฐบำลไทย (www.thaigov.go.th) เป็นอีกหนึ่งช่องทำงของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ส ำหรับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ภำรกิจต่ ำง  ๆ ของรัฐบำล ไม่ว่ ำจะเป็นภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี  
ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำรกิจของรองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
คณะโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้บริหำรระดับสูงของรัฐบำล รวมทั้งผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและเหตุกำรณ์
ส ำ คัญของประ เทศ  โ ดยน ำ เ สนอ ในรู ปแบบต่ ำ ง  ๆ  ได้ แก่  ข่ ำ วประชำสั ม พันธ์  ภ ำพถ่ ำ ย  วี ดิ ทั ศน์   
อินโฟกรำฟิก E-book นอกจำกนี้ยังมีกำรถ่ำยทอดสดภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี กำรถ่ำยทอดสดกำรแถลงข่ำว  
ของนำยกรัฐมนตรี กำรแถลงข่ำวผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคำร ทั้งนี้ ประชำชนทั่วไปสำมำรถดำวน์โหลด
ภำพถ่ำยและวีดิทัศน์จำกเว็บไซต์รัฐบำลไทยได้อีกด้วย 

 

 
 

   ๒.๒ เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้ำ” เป็นอีกหนึ่งช่องทำงของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เพ่ือกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจต่ำง ๆ ของรัฐบำล รวมถึงผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและเหตุกำรณ์ส ำคัญ ของประเทศ  
โดยน ำเสนอในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ ข่ำวประชำสัมพันธ์ ภำพถ่ำย วีดิทัศน์ อินโฟกรำฟิก นอกจำกนี้ยังมีกำรถ่ำยทอดสด
ภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี กำรถ่ำยทอดสดกำรแถลงข่ำวของนำยกรัฐมนตรี และกำรแถลงข่ำวผลกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 
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  ๒.๓ โมบำยแอปพลิเคชัน “รัฐบำลไทย” เป็นอีกหนึ่งช่องทำงของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
ที่ได้พัฒนำระบบ e-Government เพ่ือให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ และบริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลไทยให้แก่
ประชำชนผ่ำนทำง Web Portal ในรูปแบบ Mobile Application โดยกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรที่ก ำหนดมำแสดงผล  
ในลักษณะ Mobile Web Application View บน Smartphone  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๔ ไลน์ทำงกำรรัฐบำล “ไทยคู่ฟ้ำ” (LINE Official Account) ช่องทำงใหม่ล่ำสุด เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมสื่อสำรกันผ่ำนแอปพลิเคชัน LINE ในกำรประชำสัมพันธ์นโยบำยผลกำรด ำเนินงำนของ
รัฐบำล และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรัฐบำลแก่ประชำชน ทั้งในรูปแบบข้อควำม ภำพ ภำพกรำฟิก อินโฟกรำฟิก 
หรือคลิปวิดีโอ ให้สำมำรถชี้แจง สื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ทันต่อสถำนกำรณ์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ให้กับประชำชนได้หำกมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อำจก่อให้เกิดเข้ำใจผิด และสร้ำง
ควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และควำมเชื่อถือของรัฐบำล 
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๓. สื่อสิ่งพิมพ์ 
  ๓.๑ ผลิตหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ฉบับปักษ์หลังเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ในโอกำสที่ประเทศไทยจะเป็น

เจ้ำภำพจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และกำรประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่ ๒-๔ พฤศจิกำยน 

๒๕๖๒ พร้อมเผยแพร่ตำมจุดวำงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยใช้รูปแบบของหนังสือพิมพ์ 

แทบลอยด์ จ ำนวน ๑๒ หน้ำ (ขนำด ๙.๗๕ x ๑๓.๕๐ นิ้ว เต็มหน้ำ (สี่สี) สื่อสำรด้วยภำพและภำษำที่เข้ำใจง่ำย  

เพ่ือประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ ให้สำธำรณชนทุกคน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดรับทรำบถึงผลส ำเร็จและ

ประโยชน์ที่ประชำชนชำวไทยได้รับจำกกำรประชุมดังกล่ำวอย่ำงกว้ำงขวำง  
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 ๓.๒ ผลิตหนังสือรวบรวมสำยด่วนและหมำยเลขโทรศัพท์ส ำคัญของแต่ละจังหวัด (ขนำด A5 ปก กระดำษ

อำร์ตกำร์ด ๑๙๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี เคลือบ PVC ด้ำน/SPOT UV เนื้อใน กระดำษกรีนโอเชียน ๗๐ แกรม/พิมพ์ ๔ สี 

จ ำนวน ๘ หน้ำ/พิมพ์ ๑ สี จ ำนวน ๘๘ หน้ำ) จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ส ำหรับแจกจ่ำยให้แก่ประชำชนทั่วไป เพ่ืออ ำนวย

ควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถติดต่อ สอบถำมข้อมูล ข่ำวสำร และเข้ำถึงบริกำร จำกหน่วยงำนภำครัฐทั้งในส่วนกลำง

และส่วนภูมิภำคได้อย่ำงรวดเร็วทันกำรใช้งำน ตำมนโยบำยที่รัฐบำลให้ควำมให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 

ในมิติต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น 
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  ๔. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
นอกจำกกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ แล้ว ได้จัดกิจกรรมน ำสื่อมวลชนลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำม

ควำมคืบหน้ำโครงกำรส ำคัญของรัฐบำล ดังนี้ 
 ๔.๑ จังหวัดนรำธิวำส ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินนโยบำย

ของรัฐบำลในกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน (นรำธิวำส ปัตตำนี และยะลำ)  โดยมีสื่อมวลชนจำกสถำนีโทรทัศน์  และสถำนีวิทยุ  
สื่อออนไลน์ และสื่อหนังสือพิมพ์  จ ำนวน ๒๔ รำย เข้ำร่วมกิจกรรม โดยได้รับฟังบรรยำยสรุปจำกเลขำธิกำร ศอ.บต. เรื่องควำม
คืบหน้ำของด่ำนสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส และด่ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน 
(นรำธิวำส ปัตตำนี และยะลำ) ซึ่งเป็นด่ำนที่สร้ำงมูลค่ำมหำศำลให้กับประชำชนในพ้ืนที่และภำพรวมของประเทศ 
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๔.๒ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินนโยบำย
ของรัฐบำล กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้ำเกษตรขึ้นชื่อที่ท ำรำยได้ให้จังหวัดศรีสะเกษ  
ซึ่งก ำหนดกำรส ำคัญ ได้แก่  
                         - รับฟังบรรยำยและเยี่ยมชม วัดจ ำปำ (บ้ำนหัวนำ) ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอกันทรำรมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม ศึกษำวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชำวอีสำนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
                      -  รับฟังบรรยำยและเยี่ ย มชมวัดปรำสำทสระก ำแพงใหญ่  โดยมัคคุ เทศก์น้ อย  
เป็นโบรำณสถำน และมีต ำนำนที่เป็นที่มำของชื่อ "ศรีสะเกษ" โดยปรำสำทสระก ำแพงใหญ่เป็นศำสนสถำนแบบเขมร 
ทั้งด้ำนศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม ก่อสร้ำงเมื่อรำวกลำงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ตอนปลำย 
ปัจจุบันมีอำยุรำว ๑,๐๐๐ ปี 

-  รับฟังบรรยำยและเยี่ยมชม สวนทุเรียน (สวนลุงเวียง) บ้ำนซ ำขี้เหล็ก “ทุเรียนภูเขำไฟ 
ศรีสะเกษ  ทุเรียน GI ที่คนศรีสะเกษภำคภูมิใจ” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Indication : GI) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองชื่อ
หรือเครื่องหมำยต่ำงๆ ที่เป็นชื่อเมือง หรือท้องถิ่น ที่ใช้บนฉลำกของสินค้ำต่ำงๆ ซึ่งจะต้องมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ทำงภูมิศำสตร์ นอกจำกนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้ด ำเนินกำรสร้ำงระบบควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนผลผลิตทุเรียน
ภูเขำไฟศรีสะเกษ โดยเกษตรกรชำวสวนทุเรียน เป็นสินค้ำขึ้นชื่อและท ำรำยได้ให้จังหวัดศรีสะเกษ  
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ภำรกิจด้ำนกำรเมืองและกำรประสำนกิจกำรรัฐสภำ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ   

รวมถึงการประสานงานการเมืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. งำนด้ำนนิติบัญญัติ      
  ๑.๑ งำนร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต่อรัฐสภำ 
 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และบทบาทส าคัญโดยเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือวิปรัฐบาล ท าหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม ศึกษา วิเคราะห์ 
กลั่นกรองเรื่อง และเสนอความเห็นให้แก่คณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งจัดท าสรุปผลการประชุม (โผ) เพ่ือน าเสนอ
ความเห็นหรือมติของวิปรัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ การติดตาม เร่งรัดร่างกฎหมายของรัฐบาลให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ คณะกรรมการวิปรัฐบาล จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการ 
นิติบัญญัติขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการ
นิติบัญญัติ  โดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการมีภารกิจในการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการวิปรัฐบาลพิจารณา
ต่อไป  

  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะ
เสนอต่อรัฐสภา ดังนี้ 

            (๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
ในฐานะฝ่ าย เลขานุ ก าร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือ     
วิปรัฐบาล ได้มีการจัดประชุม จ านวนทั้งสิ้น    
๔๘ ครั้ง มีการน าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจารณา ดังนี้ 
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 (๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติ   จ านวน ๒๐ ฉบับ  
 (๑.๒) พระราชก าหนด    จ านวน   ๕ ฉบับ 
 (๑.๓) พิธีสารและร่างความตกลง    จ านวน   6 ฉบับ 
 ซึ่งมีร่างกฎหมายส าคัญที่ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ไปแล้ว เช่น พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เป็นต้น 
  (๒)  คณะอนุกรรมการประสานการเร่งรัด ติดตาม และพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ได้มีการจัดการประชุมทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง มีการเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ 
 (๒.๑)  ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒๗ ฉบับ 
 (๒.๒)  กรอบข้อตกลงและพิธีสาร จ านวน ๖ ฉบับ 
 ซึ่งมีร่างพระราชบัญญัติส าคัญที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ     
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ....  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการเข้าชื่อ         
เสนอกฎหมายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายด้วยตน เอง
หรือขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรช่วยด าเนินการให้ทั้งในการจัดท าร่างกฎหมาย และการรับรวบรวม
หลักฐาน  การร่วมเข้าชื่อก็ได้ โดยสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านทางระบบเทคโนโลยีได้ เป็นต้น 
  ๑.๒ งำนศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน 
  ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ได้ก าหนดว่า ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการ
ประสานงานกับสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับงานร่างพระราชบัญญัติ 
โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรองหรือไม่ให้ค ารับรอง 
ถือเป็นงานด้านนิติบัญญัติที่ด าเนินการในนามรัฐบาลที่มีความส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี 
และเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องด าเนินการ โดยจะต้องตรวจสอบ วิเคราะห์กลั่นกรอง 
พิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการต่อนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินทีส่ านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมาเพ่ือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ด าเนินการ จ านวน ๓๔ ฉบับ  
  โดยมีร่างพระราชบัญญัติส าคัญที่นายกรัฐมนตรีให้การรับรองไปแล้ว เช่น ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและ 
น้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายปารเมศ โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๗,๘๓๙ คน  
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นการแก้ไขให้สามารถน าน้ าอ้อยมาจ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายอีกช่องทางหนึ่ง และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการของระบบอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย ลดขั้นตอนที่ก่อให้ เกิดความล่าช้าให้ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ งานมากขึ้น 
ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับชาวไร่อ้อยและสถาบันชาวไร่อ้อย เป็นต้น 

๒. งำนด้ำนประสำนกิจกำรทำงกำรเมืองในนำมรัฐบำลกับรัฐสภำ 
  ๒.๑  ภำรกิจด้ำนประสำนงำนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรของสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ 
  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินงานเกี่ยวกับรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการของ 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งเป็นผลการพิจารณาหรือศึกษาเรื่องใดๆ  ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
และได้ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาเพ่ือนายกรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี โดยส านักเลขาธิการ
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นายกรัฐมนตรีจะท าหน้าที่สรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ที่เสนอมายัง
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการ เพ่ือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สรุปข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น และข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีและ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา รวม ๖๗ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. งานข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
สภาผู้ แทนราษฎร ที่ เ สนอมายั งนายกรั ฐมนตรี   
เ พ่ือพิจารณาด า เนินการ โดยสรุปข้อเสนอแนะ  
ความคิดเห็น และข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
จ านวน ๓๕ คณะ น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้ง
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิจารณา รวม  ๔๙ เ รื่ อง  
เช่น ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เสนอแนวทางและ
ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศ เป็นต้น 
 ๒. งานข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ที่เสนอมายังนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  
โดยสรุปข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน ๒๖ คณะ น ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา รวม ๑๘ เรื่อง เช่น ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เสนอแนะกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) และหามาตรการรองรับหากมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น 

 ๒.๒  ภำรกิจด้ำนงำนกระทู้ถำมของสมำชิกรัฐสภำ 
     กระทู้ถาม เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยเป็นการตั้งค าถามต่อรัฐมนตรีในเรื่องใด
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือ 
โดยวาจาก็ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้ง
กระทู้ถามจะมีการตอบกระทู้ถามนั้นเพ่ือชี้แจงประเด็น
หรือข้อค าถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือการ
บ ริ ห า ร ร าชกา รแผ่ น ดิ น  ซ่ึ ง ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
นายกรั ฐมนตรี มีภารกิจ ในการอ านวยการและ
ประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาล ดังนี้ 

 

 ๒.๒.๑ กระทู้ถำมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
  งานกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ งถามนายกรัฐมนตรี เ พ่ือตอบในที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร โดยน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เ พ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๒๔๕ กระทู้ ดังนี้ 
   (๑) กระทู้ถามท่ัวไป                             จ านวน    ๕๓   เรื่อง 
                      (๒) กระทู้ถามสดด้วยวาจา                    จ านวน    ๔๐   เรื่อง 
 (๓) กระทู้ถามแยกเฉพาะ            จ านวน    ๔๓   เรื่อง 
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                      (๔) กระทู้ตอบในราชกิจจานุเบกษา             จ านวน    ๗๒   เรื่อง                                   
 (๕) กระทู้ถามท่ัวไปตอบในราชกิจจานุเบกษา  จ านวน    ๒๘   เรื่อง 
  (๖) กระทู้ถามแยกเฉพาะตอบในราชกิจจานุเบกษา  จ านวน      ๙   เรื่อง 
 ๒.๒.๒ กระทู้ถำมของสมำชิกวุฒิสภำ   
  งานกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาซึ่ งถาม
นายกรัฐมนตรี เพ่ือตอบในที่ประชุมวุฒิสภา โดยน ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการมอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปตอบกระทู้ถาม
แทนนายกรั ฐมนตรี  ซึ่ ง ในปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๓  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถาม
ของสมาชิกวุฒิสภา รวม ๗๔ กระทู้ ดังนี้ 

 (๑) กระทู้ถามเป็นหนังสือ           จ านวน  ๔๕  เรื่อง 
 (๒) กระทู้ถามด้วยวาจา              จ านวน  ๒๕  เรื่อง 
 (๓) กระทู้ถามเป็นหนังสือตอบในราชกิจจานุเบกษา         จ านวน    ๔  เรื่อง 

 ๒.๓ ภำรกิจด้ำนงำนญัตติของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นช่วงระหว่างสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ปีที่ ๑ (ระหว่างวันที่              
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) และสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ปีที่ ๒ (ระหว่างวันที่      
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเกี่ยวกับญัตติของ 
สภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ เรื่อง คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถาม
และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้ประสานงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการตอบชี้แจงในการอภิปราย 

 ๒.๔  งำนด้ำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อปรึกษำหำรือ 
  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานอาจอนุญาตให้
สมาชิกได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจของสังคม เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ และข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ ซึ่งส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นการปรึกษาหารือในการ
ประชุมทุกครั้งเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนที่ถูกน าเสนอผ่านการปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการก าหนดแนวทางและนโยบายหรือ
พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ ข้อปรึกษำหำรือของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๑) ด าเนินการสรุปประเด็นข้อหารือเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของประชาชน 
ที่ถูกน าเสนอผ่านการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๔๖ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๐ ข้อปรึกษาหารือ
 (๒) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบชี้แจงข้อปรึกษาหารือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรืองานในหน้าที่ของหน่วยงาน  
ในก ากับของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และน ากราบเรียน
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นายกรัฐมนตรี เรียนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีทราบและพิจารณาค าตอบชี้แจง 
เพ่ือรายงานผลให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป รวมทั้งสิ้น ๒๖๓ ข้อปรึกษาหารือ 
 ๒.๔.๒ ข้อปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ 
  (๑) ด าเนินการสรุปประเด็นข้อหารือเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของประชาชน 
ที่ถูกน าเสนอผ่านการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๑๗ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ ข้อปรึกษาหารือ 
  (๒) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบชี้แจงข้อปรึกษาหารือต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบาย การปฏิรูปประเทศ  
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หรืองานในหน้าที่ของหน่วยงานในก ากับของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรียนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีทราบและพิจารณาค าตอบชี้แจงเพ่ือรายงานผลให้สภาผู้แทนราษฎรต่อไป รวมทั้งสิ้น 
๑๓๕ ข้อปรึกษาหารือ 

 ๓. งำนด้ำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเกี่ยวกับปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน และกรณีที่ประชำชนร้องเรียนผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
เรียนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ/ทราบ และส่งเรื่องให้หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการในประเด็นข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และกรณีที่ประชาชนร้องเรียนผ่านสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องมา
เพ่ือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
 ๓.๑ ด าเนินการข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จ านวน ๕๙ ข้อร้องเรียน 
 ๓.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนผ่านสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑๓๐  
ข้อร้องเรียน 
 ๔. งำนด้ำนกำรสรุประเบียบวำระกำรประชุม และรำยงำนผลกำรประชุม 

       ๔.๑ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ด าเนินการสรุประเบียบวาระการ
ประชุม และรายงานผลการประชุมของ 

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือกราบ
เ รี ย น น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ รี ย น ร อ ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี และโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีทราบ ในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีครั้งที่สอง ปีที่ ๑ (ระหว่าง
วั น ที่  ๑  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๖ ๒  -  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) และสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ปีที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ –  
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน ๖๙ ครั้ง 
 (๒) การประชุมวุฒิสภา   จ านวน ๕๕ ครั้ง 
 (๓) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา จ านวน   ๖ ครั้ง 
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    ๔.๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)  
เพ่ือสรุปผลการประชุม และน าเรียนรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการในฐานะผู้แทน
คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง 

 ๕. งำนด้ำนกำรวิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีมีผลกระทบต่อรัฐบำลและนำยกรัฐมนตรี 
      ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินภารกิจ    
ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มี
ผลกระทบ ต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยได้
มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ทางการเมือง เพ่ือน าเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ 
เช่น ความคืบหน้าในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยุบ
พรรคอนาคตใหม่ หรือกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
     นอกจากนี้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  
สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นทางการเมืองหรือมีผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งจัดท าข้อมูลสนับสนุน            
เพ่ือรายงานให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการด าเนินการทั้งสิ้น รวม 1๕ ครัง้ 

 ๖. งำนด้ำนกำรสนับสนุนข้อมูลในกำรอภิปรำยของสมำชิกรัฐสภำ 
      อีกหนึ่งภารกิจส าคัญของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือการสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายของสมาชิก
รัฐสภาในวาระส าคัญต่าง ๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะต้องตอบชี้แจง โดยการท าหน้าที่ในการจดสรุปประเด็น 
การอภิปรายเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรองในรายละเอียด เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
ข้อมูลในประเด็นที่ถูกอภิปรายเพ่ือน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการตอบ
ชี้แจงในสภา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจดประเด็นเพ่ือสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว ๕ ครั้ง คือ 

 ๖.๑ การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 
๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๖.๒ การอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๖.๓ การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ๖.๔ การอภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ เมื่อวันที่     
๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๖.๕ การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
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ภำรกิจด้ำนอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ และรักษำควำมปลอดภัย 
 

 

๑. ด้านอาคารสถานที ่
 ๑.๑ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรับรองแขกต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบอำคำรสถำนที่ของท ำเนียบรัฐบำล  กรณีมีผู้น ำหรือ
บุคคลส ำคัญเดินทำงมำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขกของรัฐบำล  (Official Visit) โดยส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ใช้ตึกไทยคู่ฟ้ำ ตึกสันติไมตรี และตึกภักดีบดินทร์ เป็นสถำนที่ในกำรรับรองแขกต่ำงประเทศ 
ซึ่งในส่วนของอำคำรสถำนที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตกแต่งสถำนที่ กำรจัดโต๊ะเก้ำอ้ีในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  
กำรประชุมกำรลงนำมควำมร่วมมือ กำรแถลงข่ำว กำรจัดเลี้ยง และกำรพบปะหำรือ เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำนภูมิทัศน์โดยรอบท ำเนียบรัฐบำล กำรประดับตกแต่งธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ผ้ำระบำย ประดับ 
ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับภำยในบริเวณท ำเนียบรัฐบำล ปูพรมพ้ืนทำงเดินกรณีมีกำรตรวจแถวทหำรกองเกียรติยศ  
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ดังนี้ 
 ๑) กำรจัดเตรียมสถำนที่เพ่ือต้อนรับนำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน ที่เดินทำงเยือนประเทศไทย            
อย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
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 ๒) กำรจัดเตรียมสถำนที่ เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปำปำฟรันซิส (His Holiness Pope Francis)           
ในโอกำสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓) กำรจัดเตรียมสถำนที่งำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงได้รับกำรทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์         
รัฐมิตรำภรณ์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน (Friendship Medal of the People’s Republic of China) เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
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๑.๒ การจัดสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(โควิด – 19) 
 เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด -19) ที่มีกำรแพร่ระบำด          
ไปทั่วโลก รัฐบำลจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมำตรกำรแก้ไขปัญหำจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ หรือศูนย์ข้อมูล COVID – 
19 ณ ตึกนำรีสโมสร ท ำเนียบรัฐบำล เพ่ือให้มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ด้ำน ทั้งในและต่ำงประเทศ          
อย่ำงใกล้ชิด และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนให้เป็นเอกภำพ รัฐบำลจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – 19) ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงใกล้ชิด 
รวมทั้งจัดเป็นศูนย์แถลงข่ำวของรัฐบำลเพ่ือใช้ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องอย่ำงชัดเจน   
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันให้แก่ประชำชน 
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๑.๓ ด าเนินการบูรณะปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบอำคำรสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกท ำเนียบ
รัฐบำล ส ำนักงำน ก.พ. (เดิม) บ้ำนพิษณุโลก บ้ำนมนังคศิลำ บ้ำนพักรับรองส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
แหลมแท่น และริมทะเลเขำสำมมุข อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และบ้ำนพักรับรองส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ให้มีควำมพร้อมใช้ส ำหรับภำรกิจกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี  
กำรต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมืองกำรอนุรักษ์อำคำรที่มีคุณค่ำตลอดจนใช้ปฏิบัติหน้ำที่แก่ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำร
ประจ ำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 
ดังนี้ 
 ๑) กำรปรับปรุงบ้ำนพิษณุโลก (ระยะท่ี ๓)  

                    

        ๒) กำรปรับปรุงห้องท ำงำนข้ำรำชกำรกำรเมือง ตึกบัญชำกำร ๑ 
 

 

   

     

                 
  ๓) กำรซ่อมแซมตึกแสงอำทิตย์      
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  ๔) ซ่อมแซมห้องท ำงำนรองนำยกรัฐมนตรี (นำยดอน ปรมัตถ์วินัย)  

       

 ๕) ซ่อมแซมอำคำร ๑๘ 

       
    

๖) ซ่อมแซมบ้ำนพักรับรองส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีแหลมแท่น และริมทะเลเขำสำมมุข  
อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี        
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 ๗) ซ่อมแซมบ้ำนพักรับรองส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

            
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๔ การติดตั้งเครื่องพ่นน้ าก าจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายในบริเวณท าเนียบรัฐบาล  
 สืบเนื่องจำกมีฝุ่นละอองขนำดเล็กเกิดขึ้น อำกำศนิ่ง และมีสภำพอำกำศปิด ท ำให้กำรสะสมของฝุ่นละออง 
ในอำกำศเพ่ิมขึ้น นำยกรัฐมนตรีจึงมีบัญชำให้เร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งเกินค่ำมำตรฐำนเข้ำขั้นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน โดยให้แก้ไขปัญหำตั้งแต่
ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง โดยที่ขณะนี้ได้มีหน่วยงำนที่ผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือจะช่วยก ำจัด และลด
ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM 2.5 ดังกล่ำว โดยเมื่อวันอังคำรที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธ
กิจกรรมต่ำง ๆ ก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ได้สำธิตเครื่องพ่นน้ ำก ำจัดฝุ่น 
PM 2.5 ส ำน ัก เลขำธ ิกำรนำยกร ัฐมนตร ี ได ้เ ร ่งด ำ เน ินกำรตำมบ ัญชำนำยกร ัฐมนตร ีใน เรื ่อ งด ังกล ่ำว 
โดยประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำ เพ่ือเริ่ม 
กำรส ำรวจพ้ืนที่และน ำเครื่องพ่นน้ ำก ำจัดฝุ่นมำติดตั้งในบริเวณท ำเนียบรัฐบำล จ ำนวน ๑๐ ชุด ในทันที โดยค ำนึงถึง
แหล่งจ่ำยน้ ำแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำ และระมัดระวัง มิให้เกิดควำมเสียหำยต่ออำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ พร้อมกับ
ด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องพ่นน้ ำก ำจัดฝุ่น PM 2.5 ในบริเวณท ำเนียบรัฐบำลแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งำนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
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ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ประสำน    
ไปยังวิทยำลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยำให้เข้ำ
ด ำเนินกำร ในเบื้องต้นได้ก ำหนดจุดติดตั้งเครื่อง
พ่นน้ ำก ำจัดฝุ่น PM 2.5 บนที่สูงของอำคำร 
ประกอบด้วย บนดำดฟ้ำ ตึกสันติไมตรี จ ำนวน 
๔ ชุด บนดำดฟ้ำอำคำร ๔๑ จ ำนวน ๖ ชุด  
และติดตั้งเพ่ือกำรสำธิตบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำ
ตึกบัญชำกำร ๑  จ ำนวน ๑ ชุด  
 
 

      ติดตั้งบนดำดฟ้ำตึกสันติไมตรี             ติดตั้งบนดำดฟ้ำอำคำร ๔๑          ติดตั้งเพ่ือกำรสำธิตบริเวณสนำมหญ้ำ 
                              หน้ำตึกบัญชำกำร ๑ 

         ติดตั้งบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำตึกสันติไมตรี                   ติดตั้งบริเวณสนำมหญ้ำด้ำนข้ำงตึกไทยคู่ฟ้ำ 
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       ติดตั้งบริเวณสนำมหญ้ำหน้ำตึกไทยคู่ฟ้ำ             ติดตั้งบริเวณสนำมหญ้ำข้ำงศำลพระภูมิ 

        กำรติดตั้งชุดเครื่องพ่นน้ ำก ำจัดฝุ่น PM 2.5 ใช้งำนมำในช่วงระยะเวลำหนึ่งแล้ว พบว่ำครำบละอองน้ ำ
ได้ไหลหยดลงมำท ำให้บริเวณพ้ืนล่ำงของอำคำรชื้นแฉะไม่เหมำะสมสวยงำม  ดังนั้น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
จึงได้ปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งใหม่ให้มีควำมเหมำะสม เหลือเพียง ๖ ชุด โดยติดตั้งไว้บริเวณสนำมหญ้ำหน้ำตึกสันติไมตรี 
จ ำนวน ๒ ชุด สนำมหญ้ำหลังตึกไทยคู่ฟ้ำ จ ำนวน ๑ ชุด สนำมหญ้ำด้ำนข้ำงตึกไทยคู่ฟ้ำ จ ำนวน ๑ ชุด สนำมหญ้ำ 
หน้ำตึกบัญชำกำร ๑ จ ำนวน ๑ ชุด และสนำมหญ้ำข้ำงศำลพระภูมิ จ ำนวน ๑ ชุด   
        

 ๑.๕ กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณท าเนียบรัฐบาล 
  นำยกรัฐมนตรีได้มอบต้นไม้ให้แก่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในกำร
น ำไปฟ้ืนฟูทั่วประเทศ เนื่องในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และมีด ำริให้
กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มำช่วยบ ำรุงรักษำต้นไม้ในบริเวณท ำเนียบรัฐบำล           
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี จึงได้ขอควำมอนุเครำะห์กรมป่ำไม้ ด ำเนินกำรบ ำรุงฟ้ืนฟูต้นไม้ภำยในบริเวณท ำเนียบ
รัฐบำล ซึ่งมีต้นไม้หลำยชนิด บำงส่วนมีสภำพล ำต้นผุเป็นโพรงตำมสภำพอำยุที่ปลูกมำนำน โดยกำรบ ำรุงฟ้ืนฟูต้นไม้
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์ต้นไม้และรักษำไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียวในประเทศไทย ทั้งนี้ กรมป่ำไม้ มอบหมำยให้
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้น ำทีมรุกขกร เข้ำด ำเนินกำรบ ำรุงฟ้ืนฟูต้นไม้ภำยในบริเวณท ำเนียบรัฐบำล เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ สรุปกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
  ๑) ต้นอโศกน้ ำ ด ำเนินกำรตัดแต่งกิ่งทรงพุ่ม เพ่ือน ำกิ่งแห้ง กิ่งผุ กิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกท ำศัลยกรรม
รอยแผลผุที่ศัลยกรรมไว้เดิมแตกฉีกเป็นโพรง ด ำเนินกำรเอำปูนที่ศัลยกรรมรอยแผลผุเก่ำออก 
  ๒) ต้นปำล์มกิ่ง ท ำโครงสร้ำงเพ่ือใช้ปูนส ำเร็จอุดโพรงป้องกันกำรขังของน้ ำและเสริมควำมแข็งแรง         
ของล ำต้น ด ำเนินกำรท ำศัลยกรรมรอยแผลให้กลมกลืนกับล ำต้น ฉีดพ่นยำป้องกันปลวกและเชื้อรำ นอกจำกนี ้ยังได้ใส่
หินแร่ภูไมท์ ซึ่งเป็นหินแร่พิเศษที่บดจำกหินแก้วชนิดพูมิซซ่ำ ช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นอุ้มน้ ำได้ดี 
  ๓) ต้นปำล์มยะวำ หรือปำล์มชวำ จ ำนวน ๘ ต้น บริเวณโคนต้นมีลักษณะผุจำกเชื ้อรำ ท ำให้          
ควำมแข็งแรงของต้นลดลง รวมทั ้งมีควำมเสี ่ยงต่อกำรล้มของต้นปำล์มด้วย ทั ้งยังพบร่องรอยกำรผุบริเวณ         
ส่วนของล ำต้น จ ำนวน ๒ ต้น ได้ท ำศัลยกรรมรอยแผลที่ผุเปื ่อยบริเวณล ำต้นทั ้งส่วนโคนและกลำงล ำต้น ให้
กลมกลืนกับล ำต้น จ ำนวน ๑๐ แผล ขูดเนื้อเยื่อที่ผุพังเสียหำยออกพ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลง (Fiprenil) และสำร
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ป้องกันก ำจัดเชื้อรำ (Metalaxyl) ติดตำข่ำยขวดเพื่อเป็นโครงสร้ำงส ำหรับใช้ปูนส ำเร็จอุดปิดโพรง เพ่ือป้องกัน 
กำรขังของน้ ำ และเสริมควำมแข็งแรงของล ำต้น 
  ๔) ต้นตีนเป็ดน้ ำ จ ำนวน ๔ ต้น สภำพต้นและเรือนยอดไม่สมบูรณ์พบร่องรอยกำรเข้ำท ำลำย  
ของปลวกและพบแผลผุเป็นโพรงทั ่วบริเวณล ำต้น โดยได้ตัดแต่งกิ ่ง และตัดแต่งทรงพุ่มให้ได้รับแสงเพิ่มขึ้น  
ท ำควำมสะอำดแผลและโพรงที่ผุ ท ำกำรฉีดพ่นสำรป้องกันปลวกและแมลง ท ำศัลยกรรม ตกแต่งแผลที่รักษำแล้วให้มี
สภำพกลมกลืนกับล ำต้น พรวนดิน ให้สำรเร่งรำก บ ำรุงดิน 

 

              ทีมรุกขกร ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

๒.  ด้านยานพาหนะ 
     ๒.๑ การจัดรถยนต์รับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย          
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมำยให้จัดรถยนต์รับรองปฏิบัติภำรกิจตำมก ำหนดกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรรับรองเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยกำรประสำนในรำยละเอียดกับกรมพิธีกำรทูต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพ่ือจัดรถยนต์  
ดังนี้  
 ๑) รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz S600 (ชนิดกันกระสุน) จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับรับรองนำยกรัฐมนตรี
สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 ๒) รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz S600 (ชนิดกันกระสุน) จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับส ำรองรับรองนำยกรัฐมนตรี
สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 ๓) รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz S350 จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับรัฐมนตรีเกียรติยศ)  
 ๔) รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz S300 จ ำนวน ๕ คัน (ส ำหรับคณะทำงกำร)  
 ๕) รถยนต์ยี่ห้อ BMW 520d จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับทหำรเกียรติยศ) 
 ๖) รถยนต์ยี่ห้อ BMW 730Ld จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับอธิบดีกรมพิธีกำรทูต) 
 ๗) รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับชุดรักษำควำมปลอดภัยนำยกรัฐมนตรี
สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
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 ๒.๒ การจัดรถยนต์รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) ในโอกาส 
เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในกำรรับเสด็จครั้งนี้   
 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้จัดตำมรูปแบบกำรรับเสด็จ ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ โดยจัด
รถยนต์ทั้งหมด ๑๙ คัน ดังนี้ 
 ๑) รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA ALTIS จ ำนวน ๗ คัน (ส ำหรับสื่อมวลชน Chief เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ) 
 ๒) รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมปลอดภัย  
คณะทำงกำร ๑ คณะทำงกำร ๒ คณะทำงกำร ๓ สำรนิเทศ) 
 ๓) รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER จ ำนวน ๑ คัน (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย) 
 ๔) รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz S300 จ ำนวน ๔ คัน (ส ำหรับรัฐมนตรีเกียรติยศ ทหำรเกียรยศ ทูต ส ำรอง 
VIP) 
 ๕) รถยนต์ยี่ห้อ VOLKSWAGEN จ ำนวน ๒ คัน (ส ำหรับคณะทำงกำร ๑ และคณะทำงกำร ๒) 

         

 ๒.๓ การด าเนินการเช่ารถยนต์ส่วนกลางของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒๗ คัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับบริษัทอำคเนย์แคปปิตอล จ ำกัด ระยะเวลำกำรเช่ำ ๕ ปี (๖๐ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๘ ภำยในวงเงิน ๒๗,๖๘๘,๑๗๖ บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนหกแสนแปดหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบำทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ภำรกิจ ดังนี้ 
   ๑) ยำนพำหนะชนิดเก๋งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ชนิด ๔ ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COLOLLA ALTIS สี SILVER 
ชนิดกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี. จ ำนวน ๑๕ คัน  
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 ๒) ยำนพำหนะชนิดตู้โดยสำร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALL-NEW COMMUTER สี SILVER               
ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ ๒,๘๐๐ ซีซี. จ ำนวน ๑๒ คัน  

 
 
๓. ด้านการรักษาความปลอดภัย 

๓.๑  การจัดท าแผนถวายความปลอดภัย และแผนการรักษาความปลอดภัย 
 ๓.๑.๑  กำรจัดท ำแผนถวำยควำมปลอดภัย จ ำนวน ๒ แผน ได้แก่ 
  ๑) แผนกำรถวำยควำมปลอดภัยสมเด็จพระสันตะปำปำฟรันซิส เนื่องในโอกำสเสด็จเยือนประเทศ
ไทยอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และรัฐบำล
จัดพิธีรับเสด็จอย่ำงเป็นทำงกำร ณ ท ำเนียบรัฐบำล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  
  ๒) แผนถวำยควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัยงำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสทรงได้รับกำร
ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์รัฐมิตรำภรณ์แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ในโอกำสครบรอบ ๗๐ ปี 
แห่งกำรสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชนจีน และรัฐบำลจัดงำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติ ณ ท ำเนียบรัฐบำล             
ในวันอำทิตย์ที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๒  

๓.๑.๒ กำรจัดท ำแผนรักษำควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทย จ ำนวน ๑ แผน คือ 
แผนกำรรักษำควำมปลอดภัยนำยกรัฐมนตรีแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เนื่องในโอกำสที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทย
อย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะแขกของรัฐบำล (Official Visit) ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และรัฐบำล          
จัดพิธีต้อนรับอย่ำงเป็นทำงกำร ณ ท ำเนียบรัฐบำล เมื่อวันอังคำรที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  

 ๓.๑.๓ กำรจัดท ำแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓         
โดยส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในท ำเนียบรัฐบำล และภำคเอกชน จัดงำนฉลอง  
วันเด็กแห่งชำติ ณ ท ำเนียบรัฐบำล ประจ ำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันเสำร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๓  

๓.๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ร่วมกับกอง
บังคับการต ารวจสันนิบาล ๓ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยท าเนียบรัฐบาล กรณีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม
นักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนชุมนุมเรียกร้อง ณ บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง ในช่วงระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้จัดตั้งกองอ ำนวยกำรร่วมรักษำควำมปลอดภัย 
ท ำเนียบรัฐบำล (กอ.ร่วม) โดยมีหน่วยงำนร่วมปฏิบัติทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๙ หน่วยงำน เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง  
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ติดตำม สั่งกำร ควบคุม ก ำกับดูแลสถำนกำรณ์ กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม รวมทั้งประสำนข้อมูลและกำรปฏิบัติ  
กับศูนย์ปฏิบัติกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  (ศปก .ตร. )  โดยเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้มอบหมำยให้ 
รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง (นำยประทีป กีรติเรขำ) เป็นผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรร่วมรักษำ 
ควำมปลอดภัยท ำเนียบรัฐบำลและเป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
   
         
                              

       
   

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 ๓.๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สนับสนุน  

การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยรับมอบ 
รักษำ และแจกจ่ำยสิ่งของ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)    
จำกกรมศุลกำกรและภำคเอกชน ได้แก่ หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรค โดยผลกำรด ำเนินกำร สรุปไดด้ังนี้ 

    ๑) กรมศุลกำกรได้ส่งมอบหน้ำกำกอนำมัย หน้ำกำกป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิแบบพกพำ ปรอทวัดไข้ ถุงมือยำง และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19) รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๒ ครั้ง 
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    ๒) หน่วยงำนภำคเอกชนได้ส่งมอบสิ่งของ ให้แก่ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด – 19) รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๙ ครั้ง ๑๑ หน่วยงำน ได้แก่ (๑) บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) (๒) บริษัท 
คีนน์ จ ำกัด (๓) กองทุนมิตรผล-บ้ำนปู รวมใจ ช่วยไทย (๔) สภำธุรกิจไทย-จีน (๕) บริษัท ไทยพำวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท 
จ ำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟินโก้ ประเทศไทย จ ำกัด และตัวแทนสมำคมกำรค้ำส่งออกสินค้ำไทยสู่ประเทศจีน (ผ่ำนกระทรวง
แรงงำน) (๖) บริษัท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรอุตสำหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ำกัด (ผ่ำนส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี) (๗) มูลนิธิซีเอสอำร์รวมใจให้สังคม (๘) กลุ่มบริษัทอังกฤษตรำงู และ (๙) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

    ๓) ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19) ได้แจกจ่ำยสิ่งของ
ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีข่อรับกำรสนับสนุน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๓๖ หน่วยงำน 

 ๓.๔ การอ านวยการและการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย กรณีนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานเปิดงานในพิธีต่าง ๆ รวมถึงเป็นประธานการประชุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปฏิบัติงำน
ตรวจพื้นที่ท่ีใช้ในกำรจัดงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ดังนี้ 

 
ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 

๑ วันพุธที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีกิจกรรมพัฒนำภูมิทัศน์ริมฝั่ง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำในโอกำสกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบ        
พระนคร โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในโอกำส
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒ และเนื่องใน
โอกำสคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภู มิ พล อดุ ล ย เ ดชฯ  ๑๓  ตุ ล ำ คม  ๒๕๖๒  แล ะ 
วันปิยะมหำรำช ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ สวนสันติชัยปรำกำร 
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 

๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรมอบนโยบำยแก่สภำเกษตรกร
แห่ งชำติ ในโอกำสจัดประชุมสภำเกษตรกรแห่ งชำติ  
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ณ ห้องมิรำเคิล แกรนด์ บอลรูม AB     
ชั้น ๔ โรงแรมมิลำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหำนคร 

๓ วันพุธที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๔.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในกำรประชุมหำรือในหัวข้อ 
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศสู่ ASEAN Digital Hub และพบปะ 
รับฟัง ข้อเสนอของผู้ประกอบกำรธุรกิจสตำร์ทอัพ และร่วม
ชมกำรแสดงผลงำนของดิจิทัลสตำร์ทอัพ ณ ส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล อำคำรลำดพร้ำว ฮิลล์ ซ.ลำดพร้ำว ๔  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๘๓ 

 

ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 
๔ วันอำทิตย์ที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๒  

เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีบ ำเพ็ญกุศลและท ำบุญตักบำตร        
พิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม และกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ       
ปรับภูมิทัศน์ท ำควำมสะอำดคูคลอง ถวำยพระรำชกุศล และ
น้อมร ำลึก เนื่องในโอกำส วันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ท้องสนำมหลวง 
และวัดธรรมำภิรตำรำม กรุงเทพมหำนคร 

๕ วันอำทิตย์ที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๙.๓๐ น.          

นำยกรัฐมนตรีและภริยำ เป็นประธำนในพิธีจุดเทียน 
เพ่ือน้อมร ำลึก ในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
ณ ท้องสนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร  

๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับ 
ภูมิทัศน์ ท ำควำมสะอำดศำสนสถำนถวำยพระรำชกุศล และ
น้อมร ำลึก เนื่ องในโอกำสวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ วัดโสมนัส 
รำชวรวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒   
เวลำ ๑๘.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดงำนนิทรรศกำรองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน             
พยุหยำตรำทำงชลมำรค เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร 

๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๒       
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดงำนสัมมนำและนิทรรศกำร
นำนำชำติ  “Digital Thailand Big Bang 2019” โลกเปิ ด  
เ ร ำป รั บ  ป ร ะ เ ท ศ เ ป ลี่ ย น  : ASEAN Connectivity”  
ณ ศูนย์ แสดงสินค้ ำ  และกำรประชุมไบเทค บำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร 

๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒   
เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

นำยกรั ฐมนตรี เป็ นประธำนในพิธี ถวำยผ้ ำพระกฐิน
พระรำชทำนส ำนักนำยกรั ฐมนตรี  ประจ ำปี  ๒๕๖๒  
ณ  วั ด พ ร ะ ร ำ ม  ๙  ก ำ ญ จ น ำ ภิ เ ษ ก  เ ข ต ห้ ว ย ข ว ำ ง 
กรุงเทพมหำนคร 

๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒   
เวลำ ๑๗.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีปิดกำรประชุม Women 
CEOs Summit 2019 และรั บ ฟั ง ผ ลส รุ ป ก ำ รป ร ะ ชุ ม 
ในประ เด็ นต่ ำง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับสตรี  ของอำ เซี ยน  
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์  ไฮแอท เอรำวัณ  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 



๘๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 
๑๑ วันเสำร์ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒     

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกล่ำวปำฐกถำพิเศษในพิธีเปิดงำน 
ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 
2019) ณ ศู นย์ แสดงสิ นค้ ำ และกำรประชุ ม อิ มแ พ็ ค 
เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๑๒ วันอำทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมสุดยอด
อำเซียน ครั้งที่ ๓๕ และเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียน  
ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค    
เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๑๓ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒    
เวลำ ๐๘.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดกำรประชุมสุดยอดอำเซียน           
ครั้งที่ ๓๕ และเข้ำร่วมกำรประชุมสุดยอดอำเซียนที่เกี่ยวข้อง               
ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี                
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๘.๔๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีมอบรำงวัลพระรำชทำน 
Thailand Corporate Excellence Awards 2019 แ ล ะ
รำงวัล SMEs Excellence Awards 2019 ณ ห้องคริสตัล 
ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เวลำ 
๐๙.๒๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดงำน THAILAND RUBBER 
EXPO 2019 ณ อำคำ ร อิ ม แ พ็ค เ อ็ กซิ บิ ชั่ น  ฮอลล์  ๕           
เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๑๖ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดงำนและกล่ำวปำฐกถำพิเศษ
ในงำนเปิดตัว เครื อข่ ำย เ พ่ือควำมยั่ งยืนประเทศไทย 
(Thailand Responsible Business Network : TRBN) ณ ห้อง
คริสตันบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดิ  แอทธินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร 

๑๗ วันพุธที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๑.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีทดสอบควำมพร้อมกำรเดิน
รถไฟฟ้ำสำยสีเขียวเพ่ิมเติม ณ สถำนีห้ำแยกลำดพร้ำว – 
สถำนีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร 

๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๖๒    
เวลำ ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีและภริยำ เป็นประธำนพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันพ่อแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
เป็นประธำนในกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ๕ ธันวำคม 
๒๕๖๒ ณ ท้องสนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร 



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๘๕ 

 

ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 
๑๙ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๒              

เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดกำรประกำศเจตนำรมณ์
ต่อต้ำนกำรทุจริต เนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล 
(ประเทศไทย) ณ อำคำรอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๕ – ๖ 
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี                
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๒๐ วันอำทิตย์ที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๒    
เวลำ ๑๘.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในพิธี เปิดโครงกำรน ำร่อง                
ถนนคนเดิน (Walking Street) ณ บริ เวณถนนสีลมและ 
ถนนเยำวรำช กรุงเทพมหำนคร 

๒๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒         
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ณ ศูนย์แสดง
สินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด           
จังหวัดนนทบุรี 
 

๒๒ วันอังคำรที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๘.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีมีก ำหนดกำรกล่ำวปำฐกถำพิเศษหัวข้อ 
“วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๐๒๐” ในงำน NATION DINNER 
TALK : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ๒๐๒๐ ณ รอยัลพำรำกอน 
ฮอลล์  ศูนย์แสดงสินค้ำสยำมพำรำกอน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร 

๒๓ วันอำทิตย์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๒       
เวลำ ๑๖.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดถนนคนเดิน เดิน กิน ชิม 
เที่ยว @Silom Walking Street ณ ถนนสีลม กรุงเทพมหำนคร 

๒๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดและมอบนโยบำยกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค 
ฟอรั่ม เมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๒๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๗.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีมอบรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องบำงกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ บี ๒              
ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
เวลำ ๑๕.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดงำนโครงกำรรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุทำงถนน “ปีใหม่ปลอดภัย เมำไม่ขับ” ณ สถำนี
ขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

๒๗ วันเสำร์ที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๓  
เวลำ ๐๘.๕๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษำธิกำร กรุงเทพมหำนคร 



๘๖ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 
๒๘ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓  

เวลำ ๑๔.๐๐ น. 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธียกเสำเอกชุมชนประชำ         
ร่วมใจ ๒ (คืนบ้ำนใหม่ให้พ่ีน้องคืนสำยคลองให้ส่วนรวม)             
ณ ชุมชนประชำร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกรำคม๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๙.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในพิธีงำนวันครู ครั้ งที่  ๖๔ 
พุทธศักรำช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภำ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรคุรุสภำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

๓๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๓  
เวลำ ๑๔.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิดส ำนักงำนสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ และกล่ำวปำฐกถำพิเศษ ณ สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
เชิงสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพฯ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  

๓๑ วันพุธที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (โควิด-19) ตำมพระรำชด ำริของสมเด็จพระอริยวง
ศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก           
ณ วัดระฆังโฆสิตำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

๓๒ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓  
เวลำ ๑๔.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีเปิด “สวนลอยฟ้ำเจ้ำพระยำ” 
ณ บริเวณสวนลอยฟ้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งพระนคร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร 

๓๓ วันอังคำรที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๗.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม         
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี          
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ท้องสนำมหลวง 

๓๔ วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ           
“ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง ณ สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนปำกเกร็ด 
อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๓๕ วันพุธที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๗.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนำมหลวง 

๓๖ วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรจัดงำน “ยกก ำลังสอง
กำรศึกษำไทย สู่ควำมเป็นเลิศ” (Thailand Education Eco 
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ล าดับที่ วัน – เวลา ภารกิจ 
– Systym) กำรแสดงวิสัยทัศน์กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำไทย 
ณ ห้ อง  Auditorium ชั้ น  ๖  อำคำรทรู  ดิ จิ ทั ล  พำร์ ค  
ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ กรุงเทพมหำนคร 

๓๗ วันพุธที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๑๔.๐๐ น. 

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนพิธีถวำยโล่สดุดีพระเกียรติคุณ
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และพิธีมอบโล่
สดุดีพระเกียรติคุณด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
และพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำน
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในกำรป้องกันและแก้ไขปัญำยำเสพติด 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ สโมสรทหำรบก 
ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร 

๓.๓ การอ านวยการและการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย กรณีนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  โดยปฏิบัติงำน
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรตรวจพ้ืนที่ที่ใช้ในกำรประชุม พ้ืนที่โดยรอบ              
และพ้ืนที่ที่นำยกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม ดังนี้ 

ล าดับที่ วัน  ภารกิจ 
๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย  

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้ำว  

และทดสอบระบบกำรคัดคุณภำพ ณ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
ศูนย์ข้ำวชุมชนบ้ำนอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ 

๓ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ 

นำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและพบปะประชำชน 
รวมถึงประชุม คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดรำชบุรี และ จังหวัดกำญจนบุรี 

๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนมอบค่ำเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยม
โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงใหญ่ – 
กำญจนบุรี ณ จังหวัดนครปฐม 

๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒ นำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและพบปะประชำชน  
ณ จังหวัดชัยภูมิ 

๖ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกรำคม 
๒๕๖๓ 

นำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและพบปะประชำชน 
รวมถึงประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่     
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ จังหวัดนรำธิวำส 

๗ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร ณ จังหวัดระยอง 
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ล าดับที่ วัน  ภารกิจ 
๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปเยี่ยมชมนิทรรศกำร “โครงกำร     

ปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำ” ณ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกบัวตอง-
น้ ำพุเจ็ดสี อ ำเภอแม่แตง ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๐ วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓   นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำรจังหวัดระยองและ
จังหวัดจันทบุรี และประชุม ครม. อย่ำงเป็นทำงกำรนอก
สถำนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง 

๑๑ วันพุธที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๓  นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจเยี่ยมพบปะประชำชนในพ้ืนที่ 
น้ ำท่วม ณ พื้นท่ีอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

๑๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร และเป็นประธำนในพิธี
เปิด – ปิดกำรฝึกซ้อม SAREX 2020 กำรค้นหำและช่วยเหลือ
อำกำศยำนประสบภัย ณ ค่ำยพระรำมหก จังหวัดเพชรบุรี 

๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร ณ จังหวัดเชียงรำย 
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กำรอ ำนวยกำรและกำรประสำนงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  
กรณีนำยกรัฐมนตรีตรวจติดตำม และกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่    

     ๓.๔  การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท าเนียบรัฐบาล 
  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ร่วมกับกองกับกำร ๔ กองบังคับกำรต ำรวจสันติบำล ๓ ด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยท ำเนียบรัฐบำลของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดหน่วยงำนในท ำเนียบรัฐบำล และบุคคลภำยนอก
อยู่เป็นประจ ำ โดยมีหนังสือแจ้งหน่วยงำนภำยในท ำเนียบรัฐบำล ให้ก ำชับ กวดขัน บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติตำม
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยท ำเนียบรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด โดยแบ่งเป็น ๕ มำตรกำร ดังนี้ 
  ๓.๔.๑  มาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะในการเข้าและออก พื้นที่ท าเนียบรัฐบาล  
   ข้อก ำหนดเส้นทำงเข้ำ – ออกท ำเนียบรัฐบำลของบุคคลและยำนพำหนะ  
   ๑) ประตู ๑ และประตู ๒ ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก เฉพำะคณะรัฐมนตรีและแขกส ำคัญของรัฐบำล 
   ๒) สะพำนอรทัย  ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก เฉพำะบุคคลผู้มีบัตรแสดงตนของท ำเนียบรัฐบำล ที่มีบัตร
อนุญำตของท ำเนียบรัฐบำล (บัตรสีเขียว สีแดง) และสื่อมวลชนที่มีบัตรอนุญำตของท ำเนียบรัฐบำล (บัตรสีม่วง) 
   ๓) ประตู ๔ ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก เฉพำะบุคคลผู้มีบัตรแสดงตนของท ำเนียบรัฐบำล ใช้ส ำหรับ
ยำนพำหนะออกเท่ำนั้น 
   ๔) ประตู ๕ ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก บุคคลผู้มีบัตรแสดงตนของท ำเนียบรัฐบำลและผู้มำติดต่อรำชกำร   
ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก ยำนพำหนะของผู้มำปฏิบัติงำนในท ำเนียบรัฐบำลที่มีบัตรอนุญำตของท ำเนียบรัฐบำล และผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 
   ๕) ประตู ๖ และประตู ๘ ใช้ส ำหรับเข้ำ-ออก บุคคลผู้มีบัตรแสดงตนของท ำเนียบรัฐบำล ใช้ส ำหรับ
ยำนพำหนะ เข้ำท ำเนียบรัฐบำลที่เข้ำมำจำกสะพำนอรทัย 
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 ๓.๔.๒ มาตรการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ท าเนียบรัฐบาล 
  การปฏิบัติงานการอ านวยการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี ในการจัดงานจัดการ
ประชุมหรือการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ภายในท าเนียบรัฐบาล 
     ๑) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีลงนำม            
ในสัญญำร่วมลงทุนโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อมสำมสนำมบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภำ) ในโครงกำร 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ณ  ตึกสันติไมตรี  (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล   
     ๒) วันศุกร์ที่  ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือเตรียมกำรจัดกำรประชุมสุดยอดอำเซียนและกำรประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ ไทย  
ด ำรงต ำแหน่งประธำนอำเซียนปี  ๒๕๖๒     
     ๓) วันพุธที่  ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกล่ำวเปิดงำนและมอบ
รำงวัลในงำนมอบรำงวัลรัฐบำลดิจิทัลและสัมมนำ “หน่วยงำนภำครัฐกับควำมพร้อมไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล” Digital 
Government  Awards 2019 ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
     ๔) วันอังคำรที่  ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นเจ้ำภำพเลี้ยงอำหำร
กลำงวันเพ่ือเป็นเกียรติแก่นำยกรัฐมนตรีสำธำรณรัฐประชำชนจีน ณ ตึกสันติไมตรี  ท ำเนียบรัฐบำล   
     ๕) วันศุกร์ที่  ๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุมและ
มอบนโยบำยในงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี  ๒๕๖๒  และกำรแถลงแผนกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี ๒๕๖๓  
ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  ณ ตึกสันติไมตรี  ท ำเนียบรัฐบำล   
     ๖) วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวำคม  ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในกำรมอบนโยบำย
จุดเน้นย้ ำในกำรเปิดปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมยำเสพติด ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล  ประจ ำปี ๒๕๖๓             
ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล   
     ๗) วันพุธที่  ๒๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
      ๘) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๗.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำร
ต้อนรับ กำรเสด็จเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำรของสมเด็จพระสันตะปำปำฟรันซิส ณ ตึกสันติไมตรี  
ท ำเนียบรัฐบำล   
     ๙) วันอังคำรที่  ๓ ธันวำคม  ๒๕๖๒ เวลำ ๑๕.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีเปิดงำนวันคน
พิกำรสำกล ประจ ำปี ๒๕๖๒ และ ปำฐกถำพิเศษเรื่อง กำรยกระดับคุณภำพชีวิตคนพิกำร เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
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ทำงสังคม พร้อมมอบโล่ประกำศเกียรติคุณให้แก่คนพิกำรต้นแบบ และหน่วยงำน องค์กรที่สนับสนุนงำนด้ำนคนพิกำร 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล   
   ๑๐) วันจันทร์ที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม 
สรุปสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ 2019 ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
  ๑๑) วันพุธที่  ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
  ๑๒) วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๔.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
  ๑๓) วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น.นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล  
  ๑๔) วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
  ๑๕) วันพุธที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนโครงกำรหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล 
  ๑๖) วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล 
  ๑๗) วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเข้ำร่วมกำรประชุมผู้น ำ 
กรอบควำมร่วมมือแม่น้ ำโขง – ล้ำนช้ำง (MLC Summit) ครั้งที่ ๓ ผ่ำนระบบ VDO Conferrnce ณ ตึกภักดีบดินทร์ 
ท ำเนียบรัฐบำล 
  ๑๘) วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัล
องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี  
ท ำเนียบรัฐบำล  
  ๑๙) วันพุธที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุมคณะ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล  
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กำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่นำยกรัฐมนตรี 
ในกำรจัดงำนจัดกำรประชุมหรือกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยของรัฐบำล ภำยในเนียบรัฐบำล 

 ๓.๔.๓  มาตรการออกบัตรอนุญาตต่าง ๆ ส าหรับผ่านเข้าท าเนียบรัฐบาล 
 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ก ำหนดรูปแบบบัตรแสดงตนและบัตรอนุญำตน ำยำนพำหนะผ่ำน
เข้ำบริเวณท ำเนียบรัฐบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่บุคคลและพำหนะของบุคคลประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 
  ๑) บัตรแสดงตนและบัตรยำนพำหนะ ข้ำรำชกำรกำรเมืองและคณะท ำงำน รวมถึงกรรมกำรผู้ช่วย
รัฐมนตรี 
  ๒) บัตรแสดงตนและบัตรยำนพำหนะสื่อมวลชน 
  ๓) บัตรแสดงตนและบัตรยำนพำหนะบุคคลภำยนอก 
  ๔) บัตรแสดงตนส ำหรับนักศึกษำฝึกงำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท ำเนียบรัฐบำล 
  ๕) บัตรแสดงตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท ำเนียบรัฐบำล 
  ๖) บัตรแสดงตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ร้ำนค้ำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท ำเนียบรัฐบำล 
  ๗) บัตรแสดงตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ดูแลสวนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท ำเนียบรัฐบำล 
 ๓.๔.๔ มาตรการห้ามจอดรถยนต์ค้างคืน 
  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมดูแลส ำหรับยำนพำหนะที่จะต้องจอด    
ค้ำงคืนในท ำเนียบรัฐบำล ดังนี้ 

๑) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในท ำเนียบรัฐบำลหำกมีควำมจ ำเป็นต้องจอดยำนพำหนะค้ำงคืน เช่น     
มีภำรกิจต้องเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร สัมมนำ ดูงำนในต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ เป็นต้น ต้องมีหนังสือจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด แจ้งควำมประสงค์ และเหตุผลควำมจ ำเป็นมำยังส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
  ๒) ยำนพำหนะของผู้ที่เข้ำมำติดต่อรำชกำรไม่อนุญำตให้จอดค้ำงคืนภำยในพ้ืนที่ท ำเนียบรัฐบำลทุกกรณี 
 ๓.๔.๕ การจัดพื้นที่ส าหรับจอดยานพาหนะ  
  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ก ำหนดพ้ืนที่จอดยำนพำหนะ ส ำหรับบุคคลประเภทต่ำงๆ ดังนี้ 
  ๑) ข้ำรำชกำรกำรเมือง (บัตรสีแดง) ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณลำนจอดบัญชำกำร (โซน E) 
  ๒) ข้ำรำชกำร และผู้มำปฏิบัติงำนในท ำเนียบรัฐบำล (บัตรสีเขียว) ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณลำนจอด
อำคำร ๒๐ (โซน A) อำคำร ๒๖ (โซน B) แถวถนนหน้ำและหลังตึกแดง แนวถนนตั้งแต่ประตู ๘ จนถึงประตู ๔      
(โซน C)  
  ๓) สื่อมวลชน (บัตรสีม่วง) ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณถนนนครปฐมตั้งแต่สะพำนอรทัย จนถึงประตู ๑ (โซน D) 
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  ๔) ส ำหรับผู้มำประชุม หรือติดต่อรำชกำร ก ำหนดพ้ืนที่ ดังนี้ 
 - ลำนจอดรถหน้ำอำคำร ๒๐ (โซน A) ประมำณ ๒๐ คัน (ส ำหรับผู้มำประชุม – ติดต่อรำชกำร
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในท ำเนียบรัฐบำล)  
 - แนวรั้วประตู ๓ ถึงประตู ๒ (โซน F) กรณีมีกำรประชุมที่นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี 
เป็นประธำนที่ตึกสันติไมตรีหรือภำรกิจพิเศษ 
 - แนวถนนนครปฐมบริเวณประตู ๑ ส ำหรับจอดรถบัส (กรณีมีกำรประชุมที่นำยกรัฐมนตรี  
รองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนที่ตึกสันติไมตรี หรือผู้ได้รับอนุญำตเข้ำเยี่ยมชมท ำเนียบรัฐบำลเป็นหมู่คณะ) 
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ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร  
 

 

๑.กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ ยุทธศาสตร์ 3 
“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี” และ ยุทธศาสตร์ 4 “พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ” ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านความม่ันคงและด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะเป็นศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล ได้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 ๑.๑ งานอ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
           ๑) สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี 
(ศปก.นรม.) โดยรวบรวมและจัดท ำรำยงำน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ และ
สรุปประเด็นทำงกำรเมือง สรุปรำยงำนประจ ำวันในประเด็นกำรเมืองและควำมเห็น
จำกสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ส ำหรับระบบวิเครำะห์ข้อมูลจำกสื่อสังคม
ออนไลน์  (Social Analytic System) จ ำนวน ๒๔๐ ฉบับ และรำยงำนติดตำม
สถำนกำรณ์ไฟป่ำหมอกควันฝุ่นละออง pm 2.5 และไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
สนับสนุน ศปก.นรม. จ ำนวน ๕๙ ฉบับ 
  ๒) น ำเข้ำข้อมูลข่ำว ควำมมั่นคง ในระบบข่ำวควำมมั่นคง จชต. 
ข้อมูลข่ำวในระบบ Calendar news ประจ ำวัน 
  ๓) จัดท ำสื่อ infographic นโยบำยรัฐบำล และประเด็นกำรเมือง           
เพ่ือช่วยงำนประชำสัมพันธ์ ศปก.นรม. 
  ๔) ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของทำงรัฐบำลผ่ำน Social Media ของ ศปก.นรม. 

 ๑.2 งำนเทคโนโลยีและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
  ๑) ระบบศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี (http://pmoc2.thaigov.go.th)  ได้รวบรวม วิเครำะห์ คัดกรอง 
ประสำนข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลภัยพิบัติทุกภัย รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนกำร
วิเครำะห์เชิงนโยบำยสนับสนุนกำรตัดสินใจ ด้ำนสำธำรณภัย โดยเน้นกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำวัน กำรแจ้งเตือน/
ข่ำวสำรเร่งด่วน ข้อมูลสรรพก ำลัง หลักเกณฑ์กำรให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีศึกษำ แผน/วำระแห่งชำติในกำร
แก้ไขปัญหำ โดยท ำกำรศึกษำ จ ำนวน ๘ ภัย ประกอบด้วย (๑) อุทกภัย (๒) ปัญหำมวลชน (๓) หมอกควันไฟป่ำ  
(๔) ภัยแล้ง (๕) วำตภัย (๖) ภัยทำงถนน (๗) Covid-19 และ (๘) ภัยอื่นๆ 
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๒) ด าเนินการพัฒนาระบบรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ (National Urgent 
Situation Actionable Intelligence System : NUSAIS)  อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เป็นผู้พัฒนาระบบในการติดตาม
สถานการณ์แหล่งน้ า และการเพาะปลูกพืชฤดูฝน สถานการณ์วาตภัย สถานการณ์หมอกควันไฟป่า สถานการณ์
อุบัติภัย และสถำนกำรณ์ Covid-19  

 
 

  ๓) ด าเนินงานร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GDBI  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ในระยะแรก)  เช่น การติดตามความคืบหน้าในการผลิตหน้ากากอนามัยของ
กระทรวงมหาดไทยรายวัน การเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติ  เป็นต้น 

 
 
 ๔) ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล ประสานงานกับกองประสานงานการเมือง ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดท าข้อมูลในการน าเสนอในรูปแบบ  Dashboard  สนับสนุนการบริหารงานของกองประสาน 
งานการเมือง. ประกอบด้วย 

   - การด าเนินการเสนอร่างกฎหมายและหนังสือสัญญา 
   - การด าเนินการเก่ียวกับร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงิน 
   - การด าเนินการเก่ียวกับกระทู้ 

   - การด าเนินการเก่ียวกับข้อปรึกษาหารือ  
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  ๕) ศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ ในการประมวลผลความรู้สึกและความสนใจในข้อมูลข่าวสาร  
จากสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter จ านวน ๕๐ เพจ และการเรียกใช้บริการของ Twitter เพ่ือจัดอันดับ 
(#Hashtag) คีย์เวิร์ดที่มีความส าคัญ 20 อันดับ ทุก ๆ ชั่วโมง เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาของประชาชน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๓  งำนสนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทำงไกล (Video Conference System : VCS) 
๑) ประสาน รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท าการทดสอบระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 

(VCS) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยทดสอบร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานด้านความมั่นคง และ
หน่วยงานด้านภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2563   เพ่ือเตรียมการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน พร้อมทั้งศึกษาการใช้งาน 
Application Microsoft Team เพ่ือเตรียมการไว้ส าหรับเป็นระบบการประชุมส ารอง  

 
๒) สนับสนุนระบบกำรประชุมวีดิทัศน์ทำงไกล เพ่ือใช้ในภำรกิจติดตำมนโยบำย และกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี และคณะท ำงำน ศปก.นรม. ในภำรกิจต่ำง ๆ 
เช่น กำรประชุมศูนย์อ ำนวยกำรฉุกเฉิน Covid-19 เป็นประจ ำทุกวันเวลำ ๙.๓๐ น.  กำรประชุมยุทธศำสตร์ชำติ ร่วมกับ
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรประชุม Special Asean Plus Three Summit On Covid-19  
กำรประชุม ASEAN Summit กำรประชุมผู้น ำกรอบควำมร่วมมือแม่โขง-ล้ำนช้ำง (MLC summit) เป็นต้น 
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  ๓) การบริหารจัดการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานภายในที่พักโดยได้รับ
ความร่วมมือกับทาง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เ พ่ือที่จะน าโปรแกรม Microsoft Teams     
มาใช้ส าหรับการบริหารจัดการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานภายในที่พักของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้ด าเนินการติดตั้งระบบ สร้างบัญชีผู้ใช้ ก าหนดสิทธิ์ สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน 
และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่  
 ๑.๔ งำนเตรียมควำมพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
   ประสานกรุงเทพมหานคร และกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงระบบ CCTV มายังห้อง ศปก.นรม. ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการ 1 ห้อง 506 
รวมถึงห้องศูนย์ปฏิบัติการร่วม อาคาร 20 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CCTV ลงในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
และน าส่งอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับคณะท างาน รปภ.นรม.  
 
 ๑.๕ จัดท ำแผนแม่บทพัฒนำดิจิทัลของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
           เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาดิจิทัล ของส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นระบบดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
จัดท าแผนแม่บทพัฒนาดิจิทัล ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระยะ 3 ปี โดยประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ  
๔ คณะ ได้แก่  
 ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล มีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเครือข่าย และเครือข่ายไร้สาย จัดท าแผนการควบคุมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย จัดท าแผนการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
และการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
สถานที่ 
 ๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ มีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ แนวทางการปรับกระบวนงานไปสู่กระบวนงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ของ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ๓) คณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ มีอ านาจหน้าที่ 
วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแนวทางในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ (Management Information 
System MIS) และภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม คาดการณ์ เสนอแนะ สนับสนุนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี ศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรม และก าหนด
แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Centre) และพัฒนาต้นแบบ 
 ๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Literacy) และนโยบายดิจิทัล มีอ านาจหน้าที่ ศึกษา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ในการยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ  
ให้สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีในการประมวลผล วิเคราะห์ คาดการณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบดิจิทัล 
          ๑.๖ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ ปี 2564  
           - โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ห้อง 506 
  ๑) ประชุมหารือและศึกษาระบบเทคโนโลยี ออกแบบ ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ๒) ประสานขอผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการ 
  ๓) จัดท าร่างอนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน 
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           - โครงการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๑) ประชุมหารือ ศึกษากระบวนการท างานเดิม และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และออกแบบแนวคิด

ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ  
 ๒) ประสานขอผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการ 

  ๓) จัดท าร่างอนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน 
    

 

 

 

 

 

  

จากการศึกษากระบวนการในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน น ามาออกแบบระบบบริหารจัดการ และแนวคิดใน
การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ESS เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร โดยน าผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาลและข้อสั่งของการนายกรัฐมนตรี มาสรุป จ าแนกตามหมวดหมู่ ให้เห็นถึงภาพรวมการด าเนินงาน  
ในรูปแบบ เชิงพ้ืนที่ กราฟรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาเทคโนโลยีการน า AI - Text Classification มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
จ านวนมาก หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสกัดแยกแยะ 
จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล เพ่ือจัดหมวดหมู่ สรุปเนื้อหาที่ส าคัญ ในการประกอบการจัดท ารายงานน าเสนอผู้บริหาร และการใช้ 
Chatbot ในการตอบปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นระบบโต้ตอบกับผู้สอบถามได้เสมือนกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ให้บริการ และสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได ้ 

๑.๗ กำรจัดท ำรำยละเอียดควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๑) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (Central Database 
Management Platform) และระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC Data 
Analytics Platform)  
 ๒) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic System)  
 ๓) โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Geo-Analytic System)  
 ๔) โครงการระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ระยะที่ 2  
 
 ๑.๘ กำรเสริมสมรรถภำพบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี  
                 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 8 หลักสูตร คือ  
1) หลักสูตร Innovation with Data Analytics and Visualization for Public Officer 2) หลักสูตร Introduction 
to IoT หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3) หลักสูตร ONEWEB Workshop 4) หลักสูตร 
Geospatial Big Data Analytics 5) หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC 
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ESSENTIAL) 6) หลักสูตร Machine Learning for Big Data Developer 7) สัมมนา “Tableau : นวัตกรรมใหม่ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล” และ 8) สัมมนา “ยกระดับการก าหนดแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการท างาน 
ของรัฐบาล” 

๑.9 งำนแผนและกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ คือการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนในการบริหารราชการ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน และส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ 2562 – 2565) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
องค์กรก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและสนับสนุน
การก้าวไปสู่ สลน. 4.0+ จึงปรับปรุงกระบวนงานโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ (Digital 
Transformation) ดังนี้ 

1) การน าระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอกนิกส์ (eMeeting) มาช่วยอ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการประชุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุม ระหว่างประชุม จนถึงสิ้นสุดการประชุม  เพ่ือพัฒนา
กระบวนงานให้สามารถด าเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บ
รักษาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลย้อนหลั ง 
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรกระดาษ 
รองรับทุกกระบวนการประชุมได้ครบจบใน
ระบบเดียว และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
       ปัจจุบันมีหน่วยงานน า
ระบบ eMeeting มาใช้แทนการประชุม
แบบเดิม จ านวนกว่า 40 คณะ มีสมาชิก 
เข้าใช้งานระบบกว่า 3,000 ครั้ง สามารถประหยัดกระดาษได้กว่า 1 แสนแผ่นต่อปี  
   2) การน าระบบบริหารการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ (eDrive) มาช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ
และแชร์ไฟล์ รองรับการเป็นองค์กรไร้กระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเก็บ
ไฟล์ได้ทุกประเภท เช่น ไฟล์ข้อมูล ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง สามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บไฟล์ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Anytime Anything) และค้นหาไฟล์จากชื่อไฟล์หรือแท๊ก (#tag) 
ได้ รวมถึงสามารถแชร์ไฟล์ (Share) ให้กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กรใช้ร่วมกัน ในลักษณะ Create, 
Share Link ได้ 3 แบบ คือ Full Link, Short Link และ QR Code เพ่ือให้หน่วยงานในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สามารถจัดเก็บเอกสารพร้อมแชร์ไฟล์ในที่เดียว (SPM Drive)    
   3) การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร มาสนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติราชการและเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในด้วยดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้อมูลและบูรณาการงานหลัก ๆ ของส านักเลขาธิการนายกรัฐตรีทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน บนแพลตฟอร์มเดียวกัน (One SPM Platform) ประกอบด้วย  
        + ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือใช้เป็น 
Single Sign On ในการเข้าใช้ระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูล และ ค้นหา
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Information) ได้  
        + ระบบสารสนเทศบริหารจัดการบัตรแสดงตน สามารถแสดงส าเนาดิจิทัลของบัตรแสดงตน  
โดยผ่านการยืนยันตัวบุคคล และ รองรับการตรวจสอบบัตรปลอม 
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        +  ระบบสารสนเทศบริหารจัดการบัตรผ่านยานพาหนะ สามารถแสดงส าเนาดิจิทัลของบัตรผ่าน
ยานพาหนะ โดยผ่านการยืนยันตัวตน และรองรับการตรวจสอบบัตรปลอม 
        +  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สามารถบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ และรองรับการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย QR Code  
        +  ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของที่ระลึกรัฐมนตรี สามารถบริหารจัดการข้อมูลของที่ระลึกตาม
วาระต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรณกีารรับมอบ-ส่งมอบ นอกจากนี้ ยังรองรับการแสดงผลในลักษณะ 360 
องศา และพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) 
        +  ระบบสารสนเทศบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง  สามารถบริหารจัดการข้อมูลรถยนต์
ส่วนกลางและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเมื่อครบก าหนด 
เช่น กรณีครบก าหนดท าประกัน/ต่ออายุ/ช าระภาษี เป็นต้น 
        + ระบบสารสนเทศบริหารจัดการห้องประชุม สามารถบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ การจองห้อง 
ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ และรองรับการแสดงผลภาพในลักษณะ 360 องศา  
        + ระบบสารสนเทศบริการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถบริหาร
จัดการการให้บริการแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบมาตรฐานด้วยการก าหนด SLA (Service Level Agreement) และ 
ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ 
                 โดยทุกระบบที่กล่าวถึงข้างต้นผู้ใช้สามารถส่งค าขอผ่านฟอร์มดิจิทัล และมีการแจ้งเตือนใน
ลักษณะ Real Time ผ่าน Mail และ Line เพ่ือรับทราบสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสิทธิ รวมทั้งมีระบบสนทนา
อัตโนมัติ (Chatbot) ในลักษณะ Web Application เพ่ือให้บริการสนทนาโต้ตอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบ
ข้างต้น 

๑.10 งำนบริหำรระบบเครือข่ำยและระบบคอมพิวเตอร์ 
       ภาพรวมของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี แบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
- ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                                                                          

          ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถแบ่งตามสภาพการให้บริการ แก่ผู้ใช้ 
(End User) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์เสริมการท างาน  

1) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)  
มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์บริการเครือข่ายหลักและส ารอง  
เพ่ือบริหารความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่ยังเป็น
แบบ On Premise Service คือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นชนิด Rack Mount Server และ Blade Server ติดตั้ง ณ ท าเนียบ
รัฐบาล ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นแบบ On Cloud Service ใช้บริการ Government Cloud Service 
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (Digital Government Development Agency Public 
Organization)) หรือ สพร. (DGA) โดยปัจจุบันมีสัดส่วนชนิดของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นแบบ On Premise 
Service รวมทั้งสิ้น 89% ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Rack Mount Server 
คิดเป็น 25% และชนิด Blade Server คิดเป็น 64% ในขณะที่เป็นแบบ On Cloud Service มีเพียง 11% เท่านั้น 

Cloud
11%

Rack 
Mount
25%Blade

64%
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2) ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการท างาน (Client Computer and 
Supporting Peripherals) จัดหามาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้ (End User) ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง ซึ ่งอยู ่ในการดูแลของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีสัดส่วนการใช้
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการท างานที่ยังใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งจัดหามา
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 256๓ โดยเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) 
40% และเป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิดพกพา (Notebook) 18% ในขณะที่
อุปกรณ์เสริมการท างาน ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งเป็นชนิดใช้งาน
ร่วมกันผ่านเครือข่าย (Network Printer) มี 31% และเครื่องสแกนเอกสาร 
(Scanner) ซึ่งเป็นชนิดระดับศูนย์บริการ มี 11% 

- ระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์ 
ระบบเคร ือข ่ายคอมพิว เตอร ์ของ

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นการเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์เสริมการท างานที่ติดตั้งใช้
งานตามตึกและอาคารต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการทั้งหน่วยงานภายใน
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้สื่อข่าว และ ผู้มาติดต่อ
ราชการ ในลักษณะ Multi Internet Provider ใช้ใน
การเชื่อมโยง มีการบริหารจัดการระบบแบบ Load 
Balance และมีการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
หลายผู้ให้บริการ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย  
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๒. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมีกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ในประเด็นกำรบริกำรประชำชนที่มุ่งเน้นกำรมีระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริกำร และกำร
พัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป้ำหมำยกำรพัฒนำสู่ ระบบรำชกำร ๔.๐ และกำร
ท ำงำนที่ยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ตลอดจนกำร
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรท ำงำนใหม่ให้สำมำรถเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจและเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ด ำเนินกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำประเทศดังกล่ำว ดังนี้ 

๒.๑ การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
    ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐  

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเห็นชอบข้อเสนอหลักกำร มำตรกำรและวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เพ่ิมเติม ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐสู่กำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐  
โดยให้หน่วยงำนภำครัฐประเมินสถำนะกำรเป็นระบบรำชกำร ๔.๐ ผ่ำนระบบออนไลน์ เพ่ือวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
และหำโอกำสในกำรปรับปรุงองค์กำรอย่ำงต่อเนื่องในประเด็นส ำคัญซึ่งแบ่งเป็น ๗ หมวด คือ (๑) กำรน ำองค์กำร 
ได้แก่ บทบำทของผู้น ำในกำรขับเคลื่อนองค์กำร สร้ำงแบบอย่ำงด้ำนควำมโปร่งใสและมีนวัตกรรม (๒) กำรวำงแผนเชิง
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่มีประสิทธิผลรองรับกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ (๓) กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กำรมี
นวัตกรรมและระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพสูง (๔) กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ
จัดกำรควำมรู้ ได้แก่ กำรมีตัวชี้วัดติดตำมงำนอย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลและใช้องค์ควำมรู้เพ่ือ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรข้อมูลและกำรปรับระบบกำรท ำงำนเป็นดิจิทัล (๕) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
ได้แก่ มีกำรจัดกำรบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพคล่องตัว มีกำรพัฒนำและกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ดี (๖) กำร
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร ได้แก่ กำรมีกระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยง มีนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต ลดต้นทุนและ
มุ่งเน้นประสิทธิผล และ (๗) ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ได้แก่ กำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร โดยกำรประเมินผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรของทุกหมวด 

๒.๒ การด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

     มีกำรศึกษำ วิเครำะห์และประสำนควำมร่วมมือกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน 
ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกองค์ประกอบ 
ตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่  ๑ Functional base มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อยละควำมเชื่อมั่นของ
นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี และ ๒) ร้อยละควำมเชื่อม่ันของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของนำยกรัฐมนตรี  

  องค์ประกอบที่ ๒ Agenda base มีตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยส ำคัญ 

  องค์ประกอบที่ ๕ Potential base มีตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน
ปฏิรูปองค์กำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี โดยมีประเด็นส ำคัญในกำร
ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือจัดท ำเป็นข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี จ ำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) กำรยกระดับระบบ
กำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรนำยกรัฐมนตรี (PMOC) เพ่ือให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรอัจฉริยะ ๒) กำรมีบุคลำกรกลุ่ม
เฉพำะเป็นพิเศษที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือข้ำรำชกำรประจ ำสังกัดหน่วยใดหน่วยหนึ่งเพ่ือเป็นหน่วยคิดวิเครำะห์ 
(Think tank) และ ๓) กำรยกระดับสมรรถนะของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนงำนพิธีกำร   

  

๒.๓ การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
        จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบในทุก
ภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรตำมภำรกิจหลัก และกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ จึงได้เห็นชอบมำตรกำรเตรียมควำมพร้อม
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำรและให้บริกำรประชำชน โดยให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนด ำเนินกำร
ทบทวนและปรับปรุงแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP) ให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตลอดจนกรณีที่เกิดโรค
ระบำดต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน 

 ดังนั้น ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีจึงได้จัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจส ำหรับกำรบริหำรควำม
พร้อมต่อสภำวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกำรทบทวนและปรับปรุงจำกแผนฯ 
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกำรปรับองค์ประกอบของคณะท ำงำนจัดกำรแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนกำรน ำบทเรียนจำกเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำ มำพิจำรณำเพ่ือให้แผนฯ ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
มีควำมเหมำะสมและสำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติงำนได้จริง อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน  

แผนด ำเนินธุรกิจส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan : BCP) มีขอบเขตส ำหรับกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ในกรณี
เกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ๑) เหตุกำรณ์อุทกภัย/ วำตภัย ๒) เหตุกำรณ์อัคคีภัย/ แผ่นดินไหว       
๓) ภัยจำกกำรถูกจู่โจมทำงคอมพิวเตอร์ ๔) เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ จลำจล และ ๕) เหตุกำรณ์โรคระบำด/ 
โรคติดต่อร้ำยแรง/ โรคระบำดต่อเนื่อง ทั้งนี้ แผน BCP สำมำรถรองรับกับสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่จะ 
มีผลกระทบต่อทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ใน ๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนอำคำร/
สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก ด้ำนวัสดุอุปกรณ์/กำรจัดหำจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล 
ด้ำนบุคลำกรหลัก และด้ำนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นอกจำกนี้  คณะท ำงำนฯ ยังได้ก ำหนดโครงสร้ำงคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ 
ส ำนักเลขำธิ กำรนำยกรัฐมนตรี (BCP Team) แผนกลยุทธ์ควำมต่อเนื่ อง  (Business Continuity Strategy)  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบของสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (Business Impact Analysis) กำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้
กระบวนกำร ตลอดจนกำรก ำหนดทรัพยำกรที่จ ำเป็นส ำหรับกระบวนกำรส ำคัญ  ๑๑ กระบวนกำร คือ  

๑) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ ยำนพำหนะและกำรรักษำควำมปลอดภัย  
๒) กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล แผนงำนและงบประมำณ กำรเงินและบัญชี พัสดุ  
    กฎหมำยและอ ำนวยกำรกิจกำรพิเศษ  
๓) กระบวนกำรประชำสัมพันธ์งำนของรัฐบำล  
๔) กระบวนกำรด้ำนงำนพิธีกำรของนำยกรัฐมนตรี รัฐพิธีและศำสนพิธีของรัฐบำล  
๕) กระบวนกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
๖) กระบวนกำรด้ำนงำนต่ำงประเทศของผู้น ำประเทศ  
๗) กระบวนกำรเลขำนุกำรฝ่ำยกำรเมือง  
๘) กระบวนกำรติดตำมนโยบำยและข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี  
๙) กระบวนกำรประสำนงำนทำงกำรเมือง  
๑๐) กระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑๑) กระบวนกำรอ ำนวยกำรผู้บริหำรระดับสูง  
 

 ๒.๔ การขับเคลื่อนผลักดันการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานในส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  

     ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นของกำรน ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและได้มำตรฐำนสำกล  
โดยกำรผลักดันกำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในทุกระดับ อำทิ กำรน ำระบบกำรบริหำร
กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) มำใช้ส ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำนและ 
กำรประชุมอ่ืน ๆ เพ่ือสนองต่อนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ และลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน สร้ำงระบบ
กำรสืบค้นและจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลที่ สำมำรถจัดเก็นในระบบ eMeeting ได้อย่ำงครบถ้วน  
และเชิญชวนให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำใช้ระบบ โดยมีกำรอธิบำยและชี้แจงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ส่งผลให้
สำมำรถลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ในกำรบริกำรจัดกำรประชุม 
ได้อย่ำงแท้จริง และสำมำรถจัดสรรเวลำกำรปฏิบัติงำนไปปฏิบัติงำนอื่นได้อย่ำงคุ้มค่ำมำกข้ึน  

     นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมและผลักดันกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ เช่น กำรใช้  
QR Code เพ่ือแนบไฟล์เอกสำรต่ำง ๆ กำรแจ้งเวียนข้อมูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรทำงสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) กำรประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบ Microsoft Team รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรติดต่อ
รำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ทีร่ับทรำบข้อเสนอเกี่ยวกับกำรปรับปรุง
เพ่ือพัฒนำระบบกำรออกเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำรผ่ำนระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในกำรรับ – ส่งหนังสือ
รำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงส่วนรำชกำรที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ติดต่อรำชกำรระหว่ำงกัน
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ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส มีควำมคุ้มค่ำ และสอดคล้องกับแนวทำงในกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล     
 

 ๒.๕ การจัดการและแบ่งปันความรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographics)  
     ส ำนักเลขำธิกำรนำยกัฐมนตรีมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร กฎหมำย

และข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ในรูปแบบอินโฟกรำฟิก ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย
ของหน่วยงำน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง สรุปประเดน็ส าคญั พระราชก าหนดวา่ด้วยการ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เร่ือง ตวัชีว้ดัการประเมินสว่นราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  

ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

เร่ือง กรอบการประเมินสว่นราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการฯ  

ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เร่ือง วฒันธรรมองค์การ  
ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
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๓. กำรพัฒนำบุคลำกร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาบุคลากร โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรม/สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน  หลักสูตร และด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓.๑ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
(ตึกแดง) เพ่ือให้ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและพนักงำนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดจ้ำงใหม่ เข้ำใจ
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร ยุทธศำสตร์ นโยบำย
ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมส ำคัญของภำรกิจ ตลอดจนทรำบถึงโอกำสในกำร
พัฒนำตนเอง ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพรำชกำร มีทัศนคติที่ดี  และแรงจูงใจในกำรรับรำชกำร โดยมีผู้ เข้ำร่วม  
จ ำนวน ๑๔ คน  
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๓.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ                    
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำร
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (ตึกแดง) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรด้วยโปรแกรมระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS) เรียนรู้วิธีกำรและสำมำรถใช้ระบบดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งเป็นกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และลดปริมำณกำรใช้กระดำษ มีผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มผู้เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน ๕ ครั้งๆ ละ ๓๐ คน  
 ๒) กลุ่มผู้ประเมิน/ผู้ให้ข้อมูล จ ำนวน ๒๐ คน   
 
 
 
 
 

 
 

   
 

๓.๓ โครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุใหม่และพนักงำนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดจ้ำงใหม่ของส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(ตึกแดง) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ ข้าราชการ 
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒ ที่รับโอนมาบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ที่โอนมารับราชการในสังกัดส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และพนักงานราชการที่จัดจ้างใหม่ เพ่ือให้เข้าใจสภาพแวดล้อมการท างานในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ โครงสร้าองค์กร ยุทธศาสตร์ นโยบายของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้าที่ความรับผิดชอบ ความส าคัญ
ของภารกิจ ตลอดจนทราบถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ มีทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจ 
ในการรับราชการ โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 12 คน 
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 ๓.๔ โครงกำรฝึกอบรม “แนวทำงกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย” วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานเลขาธิการ (อาคาร 
26) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และ  
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาของการเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัด
จ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 
ในการบริหารงานพัสดุ และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน  
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๓.๕ โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี ของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
(พ.ศ. 2563 - 2565)” และงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 18 –19 
กันยายน 2563 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรับทราบแผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 3 ปี ของ สลน. (พ.ศ. 2563 - 2565) และวางแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระดมความเห็นเกี่ยวกับ
จุดเน้นและโครงการส าคัญที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓.๖ โครงกำรอบรมสัมมนำเรื่อง “กำรท ำงำนร่วมกันในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศวิถีและ 
ต่ำงเจเนอเรชัน” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Tower Club at Lebua กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้เรียนรู้และท าความเข้าใจผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและการบริหารคนต่างวัยในสังคมปัจจุบัน 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ร่วมกัน และน าความรู้จากการอบรมสัมมนา  
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 70 คน  
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๔. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
๔.๑ ภำรกิจกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้หน่วยงาน
ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งด าเนินงานเพ่ือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๔.๒ ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังนี้ 
๔.๒.๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ก. ด าเนินโครงการ “การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ” เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

ข. ด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ ที่ผ่ำนมำ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดเป้าหมายการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ระดับคะแนนร้อยละ ๘๖ ทั้งนี้ผลการประเมินฯ ไดท้ี่ระดับคะแนน
ร้อยละ ๘๗.๖๘ อยู่ในระดับ A ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูงมาก ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ที่ระดับ
คะแนนร้อยละ ๘๙ และเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ โดยส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ที่ระดับคะแนนร้อยละ ๘๗.๓๑ อยู่ในระดับ A ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูงมาก และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีคะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
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ค. ด าเนินการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้กับคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และคณะท างานด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการเรื่องร้องเรียน 
การแจ้งเบาะแส เพ่ือให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ง. จัดท ารายงานผลการด าเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งเรื่องที่รับไว้ด าเนินการก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ตามแบบรายงานผลการด าเนินการฯ และแบบสรุปรายงานฯ ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงแล้ว ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  

จ. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563” 

 
ฉ. เข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา กับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น 
- การจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (ประเทศไทย) 
- การจัดงาน “วันสถาปนาส านักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี 
- การแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยนชน์ส่วนรวม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ ๕ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ

ของประเทศไทย ระยะที่ 2 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
- ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น การประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 “การพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการด าเนินการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
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- ประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของ

ประเทศไทย (fact-checking workshop) ประเด็นการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายนอก 
- ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ครั้งที่ 1/2563 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
- อบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
- สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลการส ารวจสถานการณ์การทุจริตและการรับรู้การทุจริต

ในประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- สัมมนาวิชาการออนไลน์ "Policy Lab the Series: ห้องปฏิบัติการ (ร่วม) สร้างสรรค์

นโยบาย" 
- สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือผลักดันมาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ือแก้ไขปัญหา

การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
๔.๒.๒ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ก. ด าเนินการประชุมให้กับคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบทการท างาน
และปัญหาด้านจริยธรรม จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
โครงการ “คนดีศรี สลน.” โครงการ “การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา” เป็นต้น 

ข. จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “คนดีศรี สลน.” ประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน รวมทั้งเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตนที่น าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  

ค. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
เกี่ยวกับภารกิจด้านการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เช่น 

- ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (กมจ.) 

- สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๔.๓ ผลงำนที่ส ำคัญ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการ “การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ” เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น ๕๑ คน รวมทั้งได้
ประมวลผลความพึงพอใจ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง Google From พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖ 

๔.๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดโครงการดังกล่าวมีดังนี้ 
ผลผลิต : ผู้บริหารและบุคลากรในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความเข้าใจข้อกฎหมาย 

และเกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการกับผู้กระท าผิด รวมทั้งตระหนักรู้ถึงโทษและผลกระทบของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
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ผลลัพธ์ : ผู้บริหารและบุคลากรในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
และพอเพียง 

๔.๓.๒ ประโยชน์ของโครงการ  
ผู้บริหารและบุคลากรในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงข้อกฎหมาย และกระบวนการ

ในการด าเนินคดกีับผู้กระท าผิด ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 

 
พิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “คนดีศรี สลน.” ประจ าปี 2562 

 

 
 

โครงการ “การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

 
 
 



๑๑๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 

ภำรกิจพิเศษ 
 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน                             
ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

 

๑. การด าเนินงานอ านวยการและสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด – 19) (ศบค.)   

 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้อ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดตั้งศูนย์ฯ กำรประสำนงำนกับส่วน

รำชกำร ภำคเอกชนและประชำชนกลุ่มต่ำงๆโดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ศบค. ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ 

กลั่นกรอง งำนที่เกี่ยวข้องกับ ศบค. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรบริหำร

สถำนกำรณ์โควิด – 19 และประสำนงำนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด  – 19 รวมทั้ง

ประสำนงำนกับศูนย์ปฏิบัติกำรต่ำงๆ และจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ ศบค. กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

   - จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีนำยกรัฐมนตรี

เป็นประธำน จ ำนวน ๑๒ ครั้ง  

  - จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำวันของ ศบค. กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ - 

วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑๘๔ ฉบับ 

    - ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนเลขำธิกำร ศบค. และสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน ศบค.  

โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ศบค. มีเรื่องรับเข้ำ จ ำนวน ๑,๑๙๒ เรื่อง 
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๒. กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรผู้ช่วยรัฐมนตรี 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ งครั้ ง เพ่ือพิจารณาและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงาน              
ของผู้ช่วยรัฐมนตรีในระยะเวลาที่ผ่านมา และเสนอแนะมาตรการอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน          
ของคณะรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรี ตลอดจนพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้มีการจัดท า
รายงานเสนอนายกรัฐมนตรีทุกครั้ง 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ : 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จ านวน ๘ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

และได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ 
โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ๒) แนวทางการติดตามนโยบายเร่งด่วน
และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๓) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาพรวมในพ้ืนที่และจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี)   
๔) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ๕) การแก้ไขปัญหาราคาข้าว ๖) การแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงและหนี้นอกระบบ และ 
๗) แนวทางการประชาสัมพันธ์และแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน เรื่องภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ 
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๓. พิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 
 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ประสำนงำนกำรเข้ำร่วมพิธีและจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลผู้บริหำรในกำรเข้ำร่วมงำนพิธี
ท ำบุญตักบำตรเพ่ือถวำยพระรำชกุศล ดังนี้ 
 ๑) พิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร (๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๒) ณ ท้องสนำมหลวง   
 ๒) พิธีบ ำเพ็ญกุศลและท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   
(๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๒) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๓) พิธีท ำบุญตักบำตรเพ่ือถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ  (๕ ธันวำคม ๒๕๖๒)     
ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๔) พิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ           
พระเจ้ำอยู่หัว (๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๕) พิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๔. พิธีวางพวงมาลา วางพานพุ่มและถวายบังคม 

 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ประสำนงำนกำรเข้ำร่วมพิธีและจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลผู้บริหำรในกำรร่วมพิธีวำง
พวงมำลำ วำงพำนพุ่มและถวำยบังคม ดังนี้ 
  ๑) พิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 
เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ (๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๒) ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง 
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  ๒) พิธีวำงพวงมำลำ และถวำยบังคมพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ 
 (๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๒) ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง 
  ๓) พิธีวำงพำนพุ่ม และถวำยบังคมหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร เพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันชำติและวันพ่อแห่งชำติ  
(๕ ธันวำคม ๒๕๖๒) ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง 
 ๔) พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๕) พิธีร่วมเปิดกิจกรรมจิตอำสำ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบำรมี...เรำสร้ำงไปด้วยกัน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ (๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๖) พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่มเพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๗) พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและวำงพำนพุ่มเพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
(๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง 
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๕. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้ด ำเนินกำรจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ประสำนงำนกำรเข้ำร่วมพิธี   
และจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลผู้บริหำรในกำรเข้ำร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ดังนี้ 
  ๑) พิธีถวำยพระพรชัยมงคลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคล วันฉัตรมงคล  
(๔ พฤษภำคม ๒๕๖๓) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล  
 ๒) พิธีบันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  
เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ (๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓) ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
 ๓) พิธีถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่อง ใน
โอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ (๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล  
 ๔) พิธีบันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ (๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
 ๕) พิธีบันทึกเทปถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ (๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  
 ๖) พิธีถวำยพระพรชัยมงคลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
(๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๓  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล  
 ๗) พิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
(๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง  
 ๘) พิธีถวำยพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ (๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท ำเนียบรัฐบำล 
 ๙) พิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๓) ณ ท้องสนำมหลวง 
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๖.  การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานท าเนียบรัฐบาล 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้มีค ำสั่งที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ เรื่อง ก ำหนดภำรกิจกำร

เยี่ยมชมและศึกษำดูงำนท ำเนียบรัฐบำล โดยก ำหนดให้กลุ่มอ ำนวยกำรและกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำนเลขำธิกำร  
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเตรียมกำรให้กำรต้อนรับคณะบุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำมำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน พร้อม
บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติท ำเนียบรัฐบำล ณ ท ำเนียบรัฐบำล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีคณะเยี่ยมชม 
ดังนี้ 

 ๑) วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะเยำวชนและสมำชิกกลุ่มพลังดี 
 ๒) วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กำญจนบุรี 
 ๓) วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ต้อนรับคณะทหำรผ่ำนศึกและบุคลำกรจำกสมำคมทหำรผ่ำนศึก

จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงำ และภูเก็ต 
 ๔) วันที่ ๑๐-๑๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะเด็กและเยำวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชำติ 
 ๕) วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม 
 ๖) วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สุรำษฎร์ธำนี 
 ๗) วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำกมหำวิทยำลัยฟำฏอนี จังหวัดปัตตำนี 
 ๘) วันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำหลง จังหวัดสมุทรสำคร 
 ๙) วันที่  ๕ มีนำคม ๒๕๖๓ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำช 
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๗.  กำรเป็นเจ้ำภำพกำรประชุมคณะหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ 
 การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า มีก าหนดจัดประชุมเดือนเว้นเดือน  
โดยให้แต่ละกระทรวงหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม 
จุดประสงค์เพื่อพบปะหารือข้อราชการกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง โดยในเดือนกันยายนของทุกปี  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล โดยมีการเลี้ยงขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
เพ่ือเป็นเกียรติในการเกษียณอายุราชการ และการด าเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๘. กำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ณ ท ำเนียบรัฐบำล ประจ ำปี 256๓ 
 

 

 
 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ท าเนียบรัฐบาล  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ท าเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 1๑ มกราคม 256๓ 
โดยจัดกิจกรรมและเปิดอาคารอนุรักษ์ เช่น ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกภักดีบดินทร์ ตึกสันติไมตรี และสถานที่ส าคัญ เช่น  
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมตลอดจนจัดกิจกรรมสาระบันเทิง 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ได้พัฒนาสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  

ทั้งนี้ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว จัดภายใต้ธีมงาน “เด็กไทย มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๘,๒๒๙ คน  

 
 

  



๑๒๒ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 
 
 
 

กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
 

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยส ำคัญ ดังนี้                               
๑. กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้ขอข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 

๓๓ รำย มีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้   
 ๑)  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร    จ ำนวน  ๒๕ รำย 

๒)  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรบำงส่วน  จ ำนวน  ๗ รำย  
๓) เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

จ ำนวน ๑ รำย  
๔) จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรที่หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีไว้เพ่ือประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๗  

และมำตรำ ๙ วรรหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) และ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐   
ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี และเผยแพร่ทำงเว็ปไซต์ http://spm.thaigov.go.th  

๕) เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรประกำศประกวดรำคำ ประกำศสอบรำคำและสรุปผลกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมแบบ สขร. ๑ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th  

๒. กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำรประกำศรำยชื่อกฎหมำยและหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย กำรจัดท ำค ำอธิบำยและค ำแปลของกฎหมำย และกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย  และกฎเกณฑ์ กรณี
นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรและไม่มีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยและกรณีนำยกรัฐมนตรีรักษำกำรร่วม และได้ประกำศรำยชื่อ
กฎหมำยเฉพำะในส่วนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีโดยได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำงเว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th และได้จัดท ำค ำอธิบำย และค ำแปลของ
พระรำชบัญญัติที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ได้แก่ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
กำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวด้วย  

ภาพตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องจัดให้มีไว้เพ่ือประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
   รำยงำนประจ ำปี 256๓ ๑๒๓ 

 
 

รำยงำนกำรเงินของส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี   
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ และ ๒56๓ 

รำยกำร ปี ๒๕๖๓ ปี 256๒ 
สินทรัพย์   
 สินทรัพย์หมุนเวียน   
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 134,089,828.04 122,400,425.35 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 17,720,804.51 14,985,973.50 
  รำยได้ค้ำงรับ - - 
  วัสดุคงเหลือ 51,574.14 75,221.14 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 151,862,206.69 137,461,619.99 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
  ลูกหนี้ระยะยำว 3,000 211,033.04 
  อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ (สุทธิ) 499,743,636.21 406,205,591.03 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 1,897.60 179,366.92 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 499,748,533.81 406,595,990.99 
 รวมสินทรัพย์ 651,610,740.50 544,057,610.98 
หนี้สิน   
 หนี้สินหมุนเวียน   
  เจ้ำหนี้ระยะสั้น 54,833,240.06 63,411,848.61 
  เงินรับฝำกระยะสั้น 7,935,040.53 3,453,159.33 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น - - 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 62,768,280.59 66,865,007.94 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน   
  เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว 79,516,053.56 40,373,052.00 
  เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลังระยะยำว 80,000,000.00 80,000,000.00 
          หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 208,033.04 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 159,516,053.56 120,581,085.04 
 รวมหนี้สิน 222,284,334.15 187,446,092.98 
สินทรัพย์สุทธิ   
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน   
 ทุน 27,217,759.39 27,217,759.39 
 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 402,108,646.96 329,393,758.61 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 429,326,406.35 356,611,518.00 

  



๑๒๔ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรฐัมนตรี 
รำยงำนประจ ำปี 256๓ 

 

งบแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ และ ๒56๓ 

รำยกำร ปี ๒๕๖๓ ปี 256๒ 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน   
 รำยได้จำกรัฐบำล   
  รำยได้จำกงบประมำณ 957,160,081.25 1,982,901,214.05 
  รำยได้รับเงินนอกงบประมำณ - - 
  รำยได้รับเงินกู้จำกรัฐบำล - - 
  รวมรำยได้จำกรัฐบำล 957,160,081.25 1,982,901,214.05 
 รำยได้จำกแหล่งอ่ืน   
  รำยได้จำกหน่วยงำนอ่ืน - - 
  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 198,300.00 375,029.00 
  รำยได้จำกเงินช่วยเหลือและเงินบริจำค 36,319,901.73 17,081,729.52 
  รำยรับจำกกำรขำยครุภัณฑ์ - - 
  รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำก - - 
  รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น 17,766.44 19,806.24 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 993,696,049.42 2,000,377,778.81 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน   
  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร       68,353,601.74  285,392,861.08 
  บ ำเหน็จบ ำนำญ       44,877,741.12  133,232,566.03 
  ค่ำตอบแทน        23,215,067.70  17,066,914.27 
  ค่ำใช้สอย       56,659,278.60  231,640,151.75 
  ค่ำวัสดุ        22,133,083.50  28,973,249.67 
  ค่ำสำธำรณูปโภค        30,214,218.33  32,086,607.73 
  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย       06,444,678.36  169,989,974.44 
  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค       84,950,000.00  1,198,908,000.00 
  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        74,500,003.00  90,070,674.37 
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน    1,011,347,672.35  2,160,361,000.34 
รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ -17,651,622.93 -159,983,220.53 
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