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สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
	 นับแต่วันสถาปนาสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2475					 

จนถึงปัจจุบัน	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่	 79	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมิ ได้หยุดนิ่ งที่จะพัฒนาตามภารกิจที่รับผิดชอบทุกด้าน 

อย่างมุ่งมั่น	 ในปี	 2554	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 (พ.ศ.	 2554-2557)	 และกำาหนดวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 แผนงาน 

และโครงการต่างๆ	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการ	 วิธีการทำางาน	 พัฒนาบุคลากร	 ให้มีทักษะ 

ทางด้านการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 พร้อมนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 

เช่ือมโยงเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 เพ่ือให้การดำาเนินงานมุ่งเป้าหมายไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ 

ที่ว่า	 “สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน 

การบริหารราชการแผ่นดิน	 และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อ 

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”

	 ความสำาเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งสี่	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบการเสนอ 

เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 การเทิดทูน 

สถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ	 

รวมทั้งเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับราชการในพระองค์	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล 

ในการปฏิบัติ	 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม	 

เกิดจากความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ที่ต่างดำาเนินกิจกรรม 
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ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายอำพน กิตติอำพน 
Mr.Ampon Kittiampon  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Secretary-GeneraltotheCabinet

 

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายวิชัย วิทวัสการเวช 
Mr.Vichai Vithavaskarnvej 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
DeputySecretary-GeneraltotheCabinet

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี 
Mr.Dhavajjai Svasti-salee 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
DeputySecretary-GeneraltotheCabinet

นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ 
Mr.Kosol Vichitthanarurk 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
DeputySecretary-GeneraltotheCabinet
เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554
DeputySecretaryGeneraltotheCabinet

 Retired1October2011

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 
Ms.Sibpun Wanawisut 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

DeputySecretary-GeneraltotheCabinet

นายสมชาย พฤฒิกัลป์ 
Mr.Somchai Prudthikan 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

DeputySecretary-GeneraltotheCabinet
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554
DeputySecretaryGeneraltotheCabinet

TakeapositionofDeputySecretaryGeneral
totheCabinetsince1October2011

นายศิริ เลิศธรรมเทวี 
Mr.Siri Lertthammatavee 

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
AdvisoroftheSecretariatoftheCabinet
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สำนักบริหารกลาง

นายสุพศินสุเมธิวิทย์
Mr.SupasinSumaytivit

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
DirectorofBureauofCentralAdministration

ร้อยตำรวจเอกหญิงสุริยาปานโด๊ะ
PoliceCaptainSuriyaPandoh
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

DirectorofPersonnel
AdministrationGroup

นางสาววรรณาศรีนนท์
Ms.WannaSrinon

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ
DirectorofAdministrativeSupportGroup

นางสาวเฉลิมขวัญทองจันทร์
Ms.ChalermkhwanThongchan
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร

ของคณะรัฐมนตรี
DirectoroftheCabinetDocument

ConservationGroup

นางประไพดำสะกุล
Mrs.PrapaiDumsakul

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ
และกลุ่มบริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่5มีนาคม2555
ActingDirectofCorrespondenceGroupand
DirectorofGeneralAdministrationGroup

since5March2012


นางอุดมพรเอกเอี่ยม
Mrs.UdompornAek-iam

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
DirectorofFiscalandSupplyGroup

นายสุชาติ วิภาสธวัช 
Mr.Suchart Vipasthawach 

ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่30มกราคม2555
DirectorofDivisionofCabinet

MeetingLogistics
since30january2012

นายอำนาจ พัวเวส 
Mr.Amnat Puaves 

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2555

DirectorofBureauofLegalAffairsActingAdvisor
oftheSecretariatoftheCabinetsince1May2012



นายธนภัทร ตันแขมรัตน์ 
Mr.Tanapat Tankhamrat 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสรุปการประชุม
คณะรัฐมนตรี

DirectorofConclusion
oftheMeetingSupportGroup

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข 
Ms.Chanita Oungpasuk 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายความมั่นคง
DirectorofSecurityLawGroup

นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง 
Mrs.Chutarat Wanaothong 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี

DirectorofCabinetMeetingMinuteGroup

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง 
Mr.Jarupart Khumrungruang 

ผูอ้ำนวยการกลุม่กฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละคมนาคม
DirectorofNaturalResource

andCommunication’sLawGroup
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นางสุชาดา แจ่มผล 
Mrs.Suchada Jampole 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสังคม
DirectorofSocialLawGroup

นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง 
Ms.Supattra Sangtong 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย
ตั้งแต่วันที่16มีนาคม2555

ActingDirectorofAcademicandLegal
DevelopmentGroupsince16March2012



นางบุญณิกา วงศ์วานิช 
Mrs.Boonnika Wongwanich 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ
DirectorofLegislationandIndependent

OrganizationGroup

นายสิงห์ สัมมาชีพ 
Mr.Singha Summachep 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
DirectorofRoyalGazetteGroup

นายสิริทัศน์ อาภะระโณ 
Mr.Siritat Arpharano 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
DirectorofGeneralAdministrationGroup

สำนักนิติธรรม

นางพิมพ์ผกา พฤกษะศรี 
Mrs.Pimpaka Pruksasri 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ
DirectorofEconomicLawGroup

นางสมสมร มังคลพันธุ์ 
Mrs.Somsmorn Mangklapan 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ
DirectorofBureauofInformation

Administration

นายประวิทย์ อมรฤทธิ์ 
Mr.Prawit Amornrit 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2555
ActingDirectoroftheCabinetInformation
TechnologyGroupsince15March2012

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 
Ms.Onfa Vejjajiva 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
InformationTechnologyExpert

นางสาวสุภาพร กิตติเดโช 
Ms.Supaporn Kittidecho 

ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี

DirectorofCabinetResolution
CompilationGroup

นางสาวพัชรา สวาทะสุข 
Ms.Patchara Sawatasuk 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
DirectorofInformationTechnologySystem

DevelopmentGroup

นางสาววันทนี เฉลิมชัย 
Ms.Wantanee Chalermchai 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

DirectorofGeneralAdministrationGroup

สำนักบริหารงานสารสนเทศ
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สำนักบริหารงานสารสนเทศ



นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
Mr.Teerapong Wongsiwawilas 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์

และติดตามนโยบายพิเศษ
DirectorofBureauofStrategic

DevelopmentandSpecialPolicyMonitoring


นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์ 
Mrs.Nuttaya Pattanapan 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข
DirectorofEducationandPublic

HealthGroup

นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 
Ms.Karuna Juthanont 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ประมวลและติดตาม
มติคณะรัฐมนตรี

ExpertonAnalyzing,Compilingand
MonitoringCabinetResolutions



นางดารารัตน์ อินทโสภา 
Mrs.Dararath Intasopa 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ
DirectorofSecurityand

PublicAdministrationGroup

นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ 
Mrs.Varangoon Sanpanorasate 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมและคุณภาพชีวิต
DirectorofsocialandQualityofLifeGroup

นางอัชรา รัชตะวรรณ 
Mrs.Ouchara Ratchatawan 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

DirectorofGeneralAdministrationGroup

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม 
Mr.Sompoch Rajbhat-yakom 

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่30มกราคม2555

DirectorofBureauofCabinetSubmissionAnalysis
since30January2012

นายพรพรหม เกษมสุวรรณ 
Mr.Pornprom Kasemsuwan 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ1
DirectorofEconomicGroup1

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว 
Mr.Panyapon Srisangkaew 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
ExpertinCabinetMeetingSystemDevelopment

นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์ 
Mr.Supphamet Sirikulchairux 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ2
DirectorofEconomicGroup2

นางวรรณวิมล สินุธก 
Mrs.Wanvimol Sinuthok 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
ExpertinCabinetResolutions

นางนวลสวาท โฆศิรินนท์ 
Mrs.Nualsawat Kosirinond 

ผูอ้ำนวยการกลุม่งานโครงสรา้งพืน้ฐาน
DirectorofInfrastructureGroup

นางภิรมย์ ธรรมศิริ 
Mrs.Pirom Thummasiri 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบริหาร

DirectorofPublic
AdministrationGroup

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี



นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
Mr.Teerapong Wongsiwawilas 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์

และติดตามนโยบายพิเศษ
DirectorofBureauofStrategic

DevelopmentandSpecialPolicyMonitoring


นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์ 
Mrs.Nuttaya Pattanapan 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข
DirectorofEducationandPublic

HealthGroup

นางสาวกรุณา จุฑานนท์ 
Ms.Karuna Juthanont 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ประมวลและติดตาม
มติคณะรัฐมนตรี

ExpertonAnalyzing,Compilingand
MonitoringCabinetResolutions
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Mr.Sompoch Rajbhat-yakom 
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ตั้งแต่วันที่30มกราคม2555

DirectorofBureauofCabinetSubmissionAnalysis
since30January2012
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ExpertinCabinetMeetingSystemDevelopment

นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์ 
Mr.Supphamet Sirikulchairux 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ2
DirectorofEconomicGroup2

นางวรรณวิมล สินุธก 
Mrs.Wanvimol Sinuthok 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
ExpertinCabinetResolutions

นางนวลสวาท โฆศิรินนท์ 
Mrs.Nualsawat Kosirinond 

ผูอ้ำนวยการกลุม่งานโครงสรา้งพืน้ฐาน
DirectorofInfrastructureGroup

นางภิรมย์ ธรรมศิริ 
Mrs.Pirom Thummasiri 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบริหาร

DirectorofPublic
AdministrationGroup

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี



นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ 
Ms.Wannapid Jarusombat 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
DirectorofBureauofCabinetAffairs

นางสาววัลภา สุขผล 
Ms.Wanlapa Sukphol 
ผู้อำนวยการกลุ่มที่1
DirectorofGroup1

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ 
Ms.Supawadee Lertsatit 

ผู้อำนวยการกลุ่มที่2
DirectorofGroup2

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย 
Mrs.Viboonlak Meechai 

ผู้อำนวยการกลุ่มที่3
ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2555

DirectorofGroup3
since15March2012

นางสาววัชรี สิงหราช 
Ms.Vacharee Singharach 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

DirectorofGeneralAdministrationGroup

นางสมศรี นาคจำรัสศรี 
Mrs.Somsri Nakchamrassri 
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
DirectorofBureauofRoyal
ScribeandRoyalDecorations

นายชัยพร พงษ์จินดากร 
Mr.Chaiyaphorn Phongchindakorn 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง

DirectorofInvestitureand
AppointmentGroup

นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ 
Mr.Phumintra Plungsombut 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ExpertonRoyalScribeand
RoyalDecorations

นายสมชาย พิณนุวัตร 
Mr.Somchai Pinnuwat 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต
ตั้งแต่วันที่1เมษายน2555

ActingDirectorofCalligraphyGroup
since1April2012

นายสถาพร ทรงพร 
Mr.Sathaporn Songporn 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

DirectorofRoyalScribeGroup

นายธวพงศ์ อ่อนนุช 
Mr.Thavapong Onnuch 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

DirectorofRoyalDecorations
Group

นางกรรณิกา งามท้วม 
Mrs.Kannika Ngamtuome 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร
DirectorofRegisterof
PrecedenceGroup

นางอรุณรัศมิ์ บัวชุมสุข 
Mrs.Aroonras Buachoomsuk 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตั้งแต่1เมษายน2555

DirectorofRoyalDecorations
SuppiesAdministrationGroup

AssignedtoworkatBureauofRoyalScribe

andRoyalDecorationssince1April2012



สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์



นางสาวยุภา ทองถม  
Ms.Yupa Thongtom 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
DirectorofInternalAuditGroup

ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค 
Acting Sub Lt. Vinai Chacariyanuyok 

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

DirectorofBureauofTheCabinet
andRoyalGazettePublishingOffice

นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์ 
Ms.Kanchalee Jamnongwong 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

DirectorofAdministrationDevelopmentGroup

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา



นางสาวยุภา ทองถม  
Ms.Yupa Thongtom 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
DirectorofInternalAuditGroup

ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค 
Acting Sub Lt. Vinai Chacariyanuyok 
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DirectorofBureauofTheCabinet
andRoyalGazettePublishingOffice

นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์ 
Ms.Kanchalee Jamnongwong 
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DirectorofAdministrationDevelopmentGroup

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภ�พรวมของ

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี



The Thailand Research Fund

Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization)

Office of Knowledge Management and
Development) (Public Organization)

Structure of the Office of the Prime Minister

Government agencies those affiliated with Prime Minister’s Office
and head of unit is directly under the PM
Government agencies those affiliated with Prime Minister’s Office
and head of unit is under Permanent Secretary
State Enterprise
Independent Agency
Public Organization

Office of the Prime minister

The Secretariat of the Prime Minister Office of the Permanent Secretary

Office of the National Security Council

The Secretariat of the Cabinet The Public Relation Department

Office of the Council of State

National Intelligence Agency Office of the Consumer Protection

Office of the Civil Service Commission Thailand Convention and Exhibition Bureau

Office of Public Sector Development
Commission

Bureau of the Budget MCOT Public Company Limited

Internal Security Operations Command

Office for National Education Standards and
Quality Assessment (Public Organization)

Office of the National Economic and
Social Development Board



สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย

องค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ
เพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี กรมประช�สัมพันธ์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร

สำ�นักงบประม�ณ บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ
ก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ส่วนร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

ที่อยู่ในบังคับบัญช�ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี

ส่วนร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

ที่อยู่ในบังคับบัญช�ของปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

รัฐวิส�หกิจ

องค์กรอิสระ

องค์ก�รมห�ชน



* (Service Delivery Unit : SDU)

Structure of the Secretariat of the Cabinet

Advisor of the Secretariat of the Cabinet
(Plan and Policy Analyst,

Advisory Level)

Bureau of General Administration

Division of Cabinet Meeting Logistic

The Bureau of Legal Affairs

The Bureau of Information Administration

Deputy Secretary – General
to the Cabinet (executive, higher level)

Strategic Development and Management
System Expertise

Internal Audit Group

Administration Development Group

The Bureau of Cabinet Submission Analysis

The Bureau of Cabinet Affairs

The Bureau of Strategic Development
and Special Policy Monitoring

The Bureau of Royal Scribe and
Royal Decorations

The Cabinet and Royal Gazette Publishing House *

Secretary-General to the Cabinet
(executive, higher level)



* เป็นหน่วยบริก�รรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

โครงสร้�งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ท่ีปรึกษ�ประจำ�สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
(นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

ระดับทรงคุณวุฒิ)

สำ�นักบริห�รกล�ง สำ�นักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�มนโยบ�ยพิเศษ

กองก�รประชุมคณะรัฐมนตรี

สำ�นักนิติธรรม

สำ�นักบริห�รง�นส�รสนเทศ สำ�นักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
(นักบริห�รระดับสูง)

ผู้เช่ียวช�ญด้�นพัฒน�ยุทธศ�สตร์
และระบบก�รบริห�รง�น

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

สำ�นักวิเคร�ะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นคณะรัฐมนตรี

สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ� *

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
(นักบริห�รระดับสูง)
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 Duties and Power of the Secretariat of the Cabinet
According to the Ministerial Regulation on the Organization of the Secretariat of the Cabinet 

2006, the Secretariat of the Cabinet shall have the following duties: 

1. Duty on the Cabinet affairs 

2. Duty on coordinating with the parliament

3. Duty on coordinating with royal agencies

4. Duty on public

 Power of the Secretariat of the Cabinet
1. Proceeding cabinet affairs

2. Coordinating with the Secretariat of the House of Representative and the Secretariat of the 

Senate, on behalf of the Cabinet, to propose draft laws and other issues that require approval of the 

House of Representative and the Senate, as well as submitting issue of the House of Representative 

and the Senate to the Cabinet 

3. Coordinating with royal agencies for the Prime Minister and the Cabinet on functions  

which require the Royal Approval by laws, tradition and practice 

4. Coordination with government agencies in order to facilitate and ensure smooth public 

administration of the Cabinet

5. Providing information service to the general public 

6. Performing other activities which required by laws or assigned by the Prime Minister and 

the Cabinet

1 Bureau of General Administration

  Systemizing and developing document delivery process in order to control, coordinate

and follow-up Cabinet submission procedure 

 	 Administering	 office	 supplies,	 building	 and	 vehicles,	 including	 supplies	 of	 Royal

Decorations

  Providing meeting rooms and facilities for the Cabinet meeting as well as other committee

meetings in the Secretariat of the Cabinet 

  Conducting secretarial services and public relation services of the Secretariat of the 

Cabinet 

  Managing working procedure, human resource, including welfare system 

 	 Responsible	for	financing,	accounting	and	budgeting	management	

  Responsible for Cabinet’s archive, documents preservation, management of museum

and library of the Cabinet
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	 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	พ.ศ.	2549	

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ	ดังนี้	

1.	 ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี	

2.	 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา	

3.	 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์	

4.	 ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน	

 

	 อำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1.	 ดำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี	

2.	 ประสานราชการกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ดำเนินการ	 

เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ขอรับความยินยอมหรือความเห็นสภาผู้แทนราษฎร		 

วุฒิสภา	และรัฐสภา	ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และรัฐสภา	เสนอมายังคณะรัฐมนตรี	

3.	 ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะ	 

ต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี	

4.	 ประสานราชการกับกระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงานอื่นๆ	ของรัฐ	เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน	 

ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

5.	 บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่แก่ประชาชน	

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 หรือตามที่ 

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	

 

1	 สำนักบริห�รกล�ง 
 

  จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม	 ประสานงานและติดตามกระบวนการ 

นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	และการนำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี	เพื่อพิจารณาสั่งการ	

  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ	 อาคารสถานที่	 ยานพาหนะ	 และงานบริหารพัสดุเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์	

  ให้บริการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่นๆ		

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่างๆ	ตลอดจนการประชุมภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ	 งานเลขานุการ	 และงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

 	 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล	รวมทั้งงานสวัสดิการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

  ดำเนนิการเกีย่วกบัการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิารงบประมาณของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี	 งานพิพิธภัณฑ์	 งานห้องสมุด 

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี
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  Administering general affairs of The Secretariat of the Cabinet which has not been 

assigned to particular bureau or division 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

2 Division of Cabinet Meeting Logistic 

  Organizing meetings for the Cabinet and the Cabinet Committees as assigned, 

including to facilitate the meetings 

  Collecting and compiling data relating to meetings of the Cabinet and Cabinet 

Committees and preparing the Cabinet minute 

  Setting up standard, system, format and working procedure in concerning with meetings

of the Cabinet and Cabinet Committees 

  Coordinating with Bureau of Legal Affairs, Bureau of Cabinet Submission Analysis and 

other agencies, concerning with the meetings of Cabinet and Cabinet Committees 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

3 The Bureau of Legal Affairs 

  Studying and analyzing data to provide opinion on draft legislations and other legal 

issues submitted to the Cabinet, in order to support decision-making of the Cabinet and the Prime 

Minister;	notifying	Office	of	the	Prime	Minister’s	orders	and	the	Cabinet	submissions,	relating	to	those	

legal issues, to concerning government agencies, as well as publishing and proofreading legislation; 

drafting legal royal command as to bestow for royal approval 

  Responsible for drafting the Cabinet resolution and corresponding on questions on 

resolution relating to legal issues 

  Conducting standard, code, system, format and working procedure in order to handle

legal matters starting from submission to the proclamation of the law 

 	 Coordinating	on	behalf	of	the	Cabinet	in	making	clarification	and	explanation	to	the	

courts 

 	 Performing	the	secretarial	services	for	the	committee	to	examine	the	draft	legislation

and legal matters proposed for Cabinet submission 

  Coordinating with the parliament to submit draft legislations and other issues that 

require parliamentary approval; reporting comments and suggestions of the parliamentary committees 

to the Cabinet 
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 	 ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ	
ส่วนราชการใดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
2	 กองก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	
 
 	 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	 ตามที่ได้รับ	

มอบหมาย	ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ	เกี่ยวกับการประชุม	
 	 ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี	

คณะต่างๆ	รวมทั้งการจัดทำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี	
 	 กำหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 ระบบ	 รูปแบบ	 และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับ	

การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	
  ประสานการปฏบิตังิานกบัสำนกันติธิรรม	 สำนกัวเิคราะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตรแีละสว่นราชการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	
  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
3	 สำนักนิติธรรม 
 
 	 ศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย		

รวมทั้งเรื่องอื่นๆ	ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	หรือ	 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 หรือคณะรัฐมนตรี	 และแจ้งคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน	 
จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย	 และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ	
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	

  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย	

 	 กำหนดมาตรฐาน	หลักเกณฑ์	ระบบ	รูปแบบ	และวิธีปฏิบัติในการนำร่างกฎหมายและเรื่องอื่นๆ		
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ	

  ประสานการจัดทำคำชี้แจงและคำให้การต่อศาล	และองค์กรอิสระต่างๆ	ตามรัฐธรรมนูญและ 
ประสานติดตามการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่างๆ	ในนามคณะรัฐมนตรี	

 	 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ	
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี	หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

  ประสานงานกบัรฐัสภาในการนำรา่งกฎหมายและเรือ่งทีก่ฎหมายกำหนดใหต้อ้งขอรบัความยนิยอม 
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา	 การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณา 
ก่อนรับหลักการ	 กระทู้ถาม	 ญัตติ	 ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้ง 
แจง้ผลการพจิารณาดำเนนิการไปยงัรฐัสภาและประสานงานกบัสว่นราชการและหนว่ยงานอืน่ของรฐั	 ในการไปรว่มประชมุ 

ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
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  Compiling and updating data base of laws, regulations, court decision and opinion of 

the Council of State 

  Coordinating with the Division of Cabinet Meeting Logistics concerning with meetings 

of the Cabinet and other Cabinet Committees

 	 Examining	and	classifying	matters	 to	be	published	 in	 the	 royal	 gazette;	providing	

electronic royal gazette for general public 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

4 The Bureau of Information Administration 

  Being the centre of collecting, analyzing, storing and compiling of Cabinet Resolutions

in order to provide supporting information for Cabinet decision making, as well as to publicize Cabinet 

resolutions to the general public 

  Studying and developing information technology and communication system for 

agencies within the Secretariat of the Cabinet 

  Developing and systemizing information administration and communication system 

for meetings of the Cabinet and Cabinet Committees, both inside and outside the capital 

  Providing information services to general public 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

5 The Bureau of Strategic Development and Special Policy 
Monitoring 

  Studying, analyzing, and compiling of cabinet resolutions including information 

relating to implementation of the Cabinet resolutions; monitoring and reporting progress of Cabinet  

resolutions implementation; being the coordination centre of Cabinet resolutions between  

the Secretariat of the Cabinet and other government agencies 

 	 Examining,	compiling	and	analyzing	Cabinet	resolutions	which	are	out-of-date	and	

disharmonize with present legislations in order to revise, develop and adjust them to meet public 

administration strategies 

  Compiling, monitoring and accelerating implementation of the Cabinet resolution 

that related to public administration strategies, and report to Prime Minister or the Cabinet 

  Proceeding assigned tasks in accordance with the cabinet strategies by coordinating 

with government agencies 



29รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

 	 ประมวล	 รวบรวมกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 คำพิพากษา	

และคำวินิจฉัยของศาล	และเรื่องสำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน	

 	 ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ	

คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ		

 	 ตรวจสอบ	 จำแนกประเภทและจัดลำดับการประกาศเรื่องต่างๆ	 ในราชกิจจานุเบกษา	 จัดทำ	

ขอ้มลูราชกจิจานเุบกษาโดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิส	์ เพือ่บรกิารประชาชนในเรือ่งกฎหมายและเรือ่งสำคญัตา่งๆ	 ทีป่ระกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

4	 สำนักบริห�รง�นส�รสนเทศ 
 

 	 เป็นศูนย์กลางรวบรวม	 วิเคราะห์	 จัดเก็บ	 ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี	

แก่คณะรัฐมนตรี	 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	 

และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน	

  ศึกษา	 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ 

ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี	

 	 พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ	

คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	ทั้งในและนอกสถานที่	

 	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

5	 สำนักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�มนโยบ�ยพิเศษ 
 

  ศึกษา	 วิเคราะห์	 และประมวลมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตร	ี ตลอดจนตดิตามและรายงานความกา้วหนา้ของการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ี

และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและ	 

หน่วยงานอื่นของรัฐ	

 	 ตรวจสอบ	 รวบรวม	 ศึกษา	 วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย	 ไม่ชัดเจน	 หรือไม่สอดคล้องกับ	

กฎหมาย	เพื่อทบทวน	พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน	

  ประมวล	 ติดตาม	 และเร่งรัดดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 

การบริหารราชการแผ่นดิน	และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ	

  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ 

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
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  Setting guideline, system, format and working procedure, including monitoring, 

an implementation of special government policy and public management strategies 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

6 The Bureau of Cabinet Submission Analysis 

  Studying and analyzing Cabinet submissions in order to provide opinion to support 

Prime Minister, the Cabinet and cabinet committees in decision making; distributing Prime Minister’s 

orders, cabinet and cabinet committee resolutions to concerning agencies 

  Drafting of Cabinet resolutions, including answering question on Cabinet resolutions 

and resolution of other cabinet committees, concerning general issues 

  Setting standard, principle, system, format and working procedure for non-legal 

matters Cabinet submission and answering questions on Cabinet resolutions 

  Coordinating with the Division of Cabinet Meeting Logistics concerning an organization

of meetings for the Cabinet and other cabinet committees, particularly in setting the agenda for 

these meetings 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

7 The Bureau of Cabinet Affairs 

  Coordinating with government agencies on an implementation of government policy 

in order to monitor, evaluate, accelerate and to prepare the Report on the Implementation of the  

Government in Accordance with the Directive Principle of Fundamental State Policy and the government 

policy 

  Collecting information from government agencies to be used for draft Public 

Administration Plan and to revise the plan to meet the government policy and changing environment

  Researching, analyzing and preparing information to support government policy 

drafting process and coordinating to facilitate the statement of government policy to the parliament; 

publishing and publicizing of government policy; preparing relating information to support in policy 

implementation; compiling comments and suggestions of the parliament on the government policy 

  Developing and setting guideline, format and working procedure of the Cabinet and 

Parliamentary	Liaison	Officers	in	accordance	with	laws	and	regulations	on	Cabinet	submission	and	

cabinet meetings 

  Conducting academic research and coordinate with international agencies for the 

benefit	of	the	Cabinet’s	public	administration	and	the	function	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	as	

well as monitoring on particular policy as assigned 
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  กำหนดแนวทาง	ระบบ	รปูแบบและวธิปีฏบิตั	ิตลอดจนการตดิตามการดำเนนิการตามนโยบายพเิศษ 

ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมาย	ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

6	 สำนักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
 

 	 ศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงานของรัฐ	

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 คณะรัฐมนตรี	 และคณะกรรมการรัฐมนตรี	 

คณะต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ	สังคม	การบริหาร	การพัฒนาระบบราชการ	ความมั่นคงและการต่างประเทศ		 

และแจง้คำสัง่นายกรฐัมนตร	ี มตคิณะรฐัมนตรแีละมตคิณะกรรมการรฐัมนตรคีณะตา่งๆ	 ในเรือ่งดงักลา่วใหส้ว่นราชการ 

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	

  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 

มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	ในเรื่องประเภททั่วไป	

 	 กำหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 ระบบ	 รูปแบบ	 และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องที่มิใช่	

ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี	

 	 ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ	

คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ	โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	และการประชุมอื่น	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

7	 สำนักส่งเสริมและประส�นง�นคณะรัฐมนตร ี
 

 	 ประสานงานกับกระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม	

นโยบายของรัฐ	เพื่อประโยชน์ในการติดตาม	ประเมินผล	เร่งรัด	และพัฒนา	รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่รายงานแสดงผล	 

การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล	

 	 รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหาร	

ราชการแผ่นดินและปรับเปล่ียนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล	เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 

ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี	

 	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อ	

แถลงต่อรัฐสภา	 จัดพิมพ์และเผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี	 จัดทำข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี	 

เพื่อประสานงานกับกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ	 รวมทั้งจัดทำ	 

ข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล	

  ดำเนินการพัฒนา	 กำหนดวิธีการ	 แนวทาง	 รูปแบบ	 และวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	

 	 ดำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่าง	

ประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการ	 

คณะรัฐมนตรี	รวมทั้งดำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 
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  Developing and training of human resource in accordance with cabinet functions 
  Providing suggestion on organizational strategy and policy development; preparing 

annual operational plan, risk management plan and annual report; administrating organizational  
risk management; monitoring, following up and developing Key Performance Indicator as to assess  
performance of the Secretariat of the Cabinet 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

8 The Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations 

  Setting guideline and working procedure on having an audience with the Royal; 
planning and coordinating with the royal agencies on royal functions

  Responsible for tasks concerning with royal scribes as well as storing and stamping 
the Royal Seal 

  Performing, on a behalf of the Prime Minister and the Cabinet, the task which 
required the royal approval according to laws and traditional practices, including royal appointment, 
rank	of	nobility,	 rank	of	priest	and	appointment	of	the	government	officers;	handling	of	tasks	on	
foreign relations in accordance with traditional practices; drafting non-legal Royal Command to be 
bestowed for royal approval

  Setting up guideline, regulation and working procedure on bestowing and receiving 
of Royal Decorations; seeking Prime Minister’s approval to accept Royal Decoration of foreign countries; 
setting supplementary and detail on Royal Decoration; planning to produce and restore Royal  
Decorations 

  Systemizing and developing database on recipient of Royal Decorations, rank of 
nobility and providing the information to general public 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

9 Internal Audit Group

 	 Auditing	on	administration,	financial,		accounting	and	procurement	of	the	Secretariat	
of the Cabinet

 	 Examining	and	monitoring	performance	of	the	agencies	within	the	Secretariat	of	the	
Cabinet in accordance with operational plan and projects as well as legislations, regulations and 
procedures

 	 Examining	and	monitoring	resources	usage	for	the	economy	and	worthwhile	
  Assessing performance achievement as to the functions of the agencies within the 

Secretariat of the Cabinet 
  Reporting performance progressive of agencies within the Secretariat of the Cabinet
  Coordinating and supporting others concerning agencies as assigned
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 	 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี	

  เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร	 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	 รายงานผล 

การดำเนินงานประจำปี	 การบริหารการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการ	 

คณะรัฐมนตรี	 ตลอดจนเร่งรัด	 ติดตาม	 และพัฒนาตัวชี้วัด	 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน	 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ	

 	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	

 

8	 สำนักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ ์
 

  กำหนดมาตรฐานและวธิกีารปฏบิตัแิกบ่คุคลทีจ่ะตอ้งเขา้เฝา้ฯ	 รวมทัง้วางแผนและประสานงานกบั 

ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี	 รัฐพิธี	 การพระราชกุศลต่างๆ	 และ 

งานเสด็จพระราชดำเนิน	

 	 ปฏิบัติงานลิขิต	การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี	

 	 ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา

หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ	 ตามกฎหมาย	 หรือระเบียบประเพณี	 การสถาปนาพระอิสริยยศ	

ฐานนัดรศกัดิแ์หง่พระราชวงศแ์ละสมณศกัดิ	์ การแตง่ตัง้และการพน้จากตำแหนง่ของขา้ราชการและบคุคลประเภทตา่งๆ 

รวมทัง้การปฏบิตัเิกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศตามราชประเพณ	ี ตลอดจนการจดัทำประกาศพระบรมราชโองการ 

ที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	

  กำหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 ระเบียบ	 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์	 การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ	 การกำหนดมาตรฐานและ 

รายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

 	 วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล	 และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ	

ฐานันดรศักดิ์	ยศ	ตำแหน่ง	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

 	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	

 

9	 กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน 
 

  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร	 การเงิน	 การบัญชีและการพัสดุของ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

 	 ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้	

เป็นไปตามแผนงาน	โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย	ระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด	

 	 ตรวจสอบและติดตามการใช้ทรัพยากร	เพื่อให้เกิดความประหยัด	คุ้มค่าและสมประโยชน์	

 	 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

 	 รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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10 Administration Development Group
  Giving suggestion and advice on development strategies to the agencies within 

the Secretariat of the Cabinet

  Monitoring, evaluating and conducting report on administration development of 

the Secretariat of the Cabinet

  Coordinating and cooperating with the agencies within the Secretariat of the 

Cabinet on administration development 

  Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned 

11 The Cabinet and Royal Gazette Publishing House*

  Producing printed and electronic Royal Gazette 

  Managing the royal gazette subscribing system 

 	 Printing	Royal	Decoration	certificates,	 royal	 letter	of	appointments	and	official	

program of the Ministry of Foreign Affairs 

  Producing publications and electronic medias ordered by public and private 

sectors 

  Printing urgent work, general printing work, name cards, invitation cards, reports, 

including binding and photocopying service 

  Producing and selling books on legislations, Cabinet resolutions and government 

regulations,	including	textbook,	newspapers	and	journals

*		Note	:	 In	accordance	with	Announcement	of	the	Office	of	the	Prime	Minister,	Dated	11th	August	2006;	title,	

Transforming of the Division of Publishing House. The Secretarial of the Cabinet into The Cabinet and Royal Gazette 

Publishing House (Service Delivery Unit) 2006.
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10	 กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร 
 	 เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์	

การพัฒนาระบบราชการ	

  ติดตาม	 ประเมินผล	 และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี	

  ประสานงานและดำเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการรว่มกบัหนว่ยงานภายในสำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรี	

  ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

11	 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�* 
 

 	 ผลิตราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

 	 รับสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา	และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

 	 จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 สัญญาบัตรยศ	สัญญาบัตรสมณศักดิ์	 และ	

กำหนดการต่างๆ	ของกระทรวงการต่างประเทศ	

 	 รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน	

 	 จัดทำธุรกิจงานพิมพ์ด่วน	 รับพิมพ์งานทั่วไป	 นามบัตร	 การ์ดเชิญ	 รายงาน	 การเย็บปกหนังสือ	

และถ่ายเอกสาร	

  จดัทำและจำหนา่ยหนงัสอืทีมุ่ง่เนน้รปูแบบหนงัสอืทางดา้นกฎหมาย	มตคิณะรฐัมนตร	ีกฎ	ระเบยีบ 

ต่างๆ	ของทางราชการ	หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา	รวมทั้งหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*	 เป็นอำนาจหน้าที่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี	 ลงวันที่	 11	 สิงหาคม	 2549	 เรื่อง	 ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี	เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา	(หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)	พ.ศ.	2549 
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Vision Mission Strategy and Target

 Vision
 The Secretariat of the Cabinet is the core agent with academic standard in supporting 

the	Cabinet’s	public	administration	and	policy	implementation	for	the	utmost	benefit	of	the	nation	 
and people

 Mission
 Developing the Secretariat of the Cabinet to be the organization with the academics 

knowledge management system, modern administration technologies and enhancing merit and  
ethics	 for	 efficiency	 in	 supporting	 and	 coordinating	with	 the	Cabinet,	 parliament,	 royal	 agencies,	 
government	agencies,	and	other	concerning	agencies	with	the	principle	of	sufficiency	economy

 Strategy of the Secretariat of the Cabinet
 Strategy 1	 Developing	 an	 efficiency	 of	 Cabinet	 submissions	 system	 and	 risk	

   management
  Target
  1.1 Revision and consultation on the Cabinet resolutions are at the  

    least 
  1.2 Utilization of knowledge in analyzing and developing working manual
  Tactic
  (1) To have a system to analyze completeness of Cabinet submission  

	 	 	 	 by	examining	relation	law	and	concerning	opinion
  (2) To have a system to analyze completeness of emergency Cabinet  

    submission
  (3) To analyze opinion concerning with impact of the Cabinet submission 

    law
  (4) To conduct summary and compiling of Cabinet resolution
 Strategy 2 Admiring the Royal Institution and keeping the traditional custom and 

	 	 	 traditional	practice	as	well	as	efficiently	perform	function	in	concerning	 
   with Royal Affairs

  Target
  2.1 Publicizing the Royal Patronage to general public
	 	 2.2	 Performing	function	on	Royal	Affairs	efficiently
  2.3 Keeping Royal Seal important seal, objects, and document in good 

    standard
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 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

 วิสัยทัศน ์
	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน	 

การบริหารราชการแผ่นดิน	 และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ต่อประเทศชาติและประชาชน	

 

	 พันธกิจ 
 การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้	ด้านวิชาการ	 

ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน	 เพื่อสนับสนุนและ	 

ประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 ส่วนราชการในพระองค์	 ส่วนราชการ	 และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มี	 

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

 

	 แผนยุทธศ�สตร์ของสำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร ี
 ยุทธศ�สตร์ที่	1	 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 และการจัดการ	

	 	 	 ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 เป้�ประสงค ์

	 	 1.1	 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีมีน้อยที่สุด	

	 	 1.2	 การนำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งมีการจัดทำและ	 

	 	 	 	 พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน	

	 	 กลยุทธ ์

  (1) มรีะบบในการวเิคราะหค์วามสมบรูณข์องเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตร	ี โดยตรวจสอบ 

	 	 	 	 ข้อกฎหมายและความเห็นที่เกี่ยวข้อง	

	 	 (2)	 มีระบบในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มี	 

	 	 	 	 ลักษณะเร่งด่วน	

	 	 (3)	 มีการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ	 และความสอดคล้องกับ	 

	 	 	 	 ข้อกฎหมาย	

	 	 (4)	 มีการจัดทำสรุป	และประมวลมติคณะรัฐมนตรี	

	 ยุทธศ�สตร์ที่	2 การเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละรกัษาไวซ้ึง่โบราณประเพณแีละธรรมเนยีมปฏบิตั ิ

	 	 	 ที่สมพระเกียรติ	รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	

	 	 เป้�ประสงค ์

	 	 2.1	 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป	

	 	 2.2	 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 2.3	 พระราชลัญจกร	ตราสำคัญ	วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดินได้รับการรักษา	 

	 	 	 	 และอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน	
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  2.4 Performing function in concerning with Royal Affairs in accordance  
    with the traditional custom and traditional practice 

  Tactic
  (1) To publicize the Royal Patronge and to keep and reserve Royal Seal,  

    important seal, objects, and document
	 	 (2)	 To	conduct	work	on	Royal	Scribe	with	efficiency	and	keeping	the	 

    traditional custom and traditional practice
  (3) To perform function in concerning with the bestowal Royal Decorations  

    with clear and concise principles
	 	 (4)	 To	 coordinate	 efficiently	 with	 the	 Royal	 Agencies	 and	 other	 

    concerning agencies
 Strategy 3 Increasing	 efficiency	 in	 supporting	 public	 administration	 and	 policy	

   implementation of the Cabinet
  Target
	 	 3.1	 Developing	 efficient	 working	 mechanism	 on	 monitoring	 and	 evaluating 

    implementation of Cabinet policies of govern agencies and others  
    agencies

  3.2 Developing information technology system in order to have databases, 
    tracking system and warning system in monitoring process, assessment, 
    proposing cabinet submissions and function concerning Royal Affairs

  3.3 Providing knowledge and database system in concerning with the  
    monitoring and evaluation on implementation of Cabinet policies  
    and cabinet resolutions to support cabinet submissions analyzing  
    and administration function of the Cabinet by connecting with  
    the international agencies and academic organizations

  Tactic
  (1) To develop a system to monitor and evaluate implementation of  

    Cabinet policies and Cabinet resolutions
  (2) To develop information technology system to support administration 

    and performance
  (3) To cooperate with the international agencies and academic organizations
  (4) To develop cooperation network between the Secretariat of the Cabinet 

    and other agencies
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	 	 2.4	 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและ	 

	 	 	 	 ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ	

	 	 กลยุทธ ์

  (1) จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ	 และการเก็บรักษาและอนุรักษ์ 

	 	 	 	 พระราชลัญจกร	ตราสำคัญ	วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดิน	

  (2) ดำเนนิการเกีย่วกบังานอาลกัษณอ์ยา่งมมีาตรฐานและรกัษาโบราณประเพณแีละ 

	 	 	 	 ธรรมเนียมปฏิบัติ	

	 	 (3)	 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยหลักการ	 

	 	 	 	 ที่ชัดเจนและรัดกุม	

	 	 (4)	 ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมี	 

	 	 	 	 ประสิทธิภาพ	

 ยุทธศ�สตร์ที่	3	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน	

	 	 	 นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ	

	 	 เป้�ประสงค ์

	 	 3.1	 การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนให้การติดตามและประเมินผล	 

    การปฏบิตัติามนโยบายและมตคิณะรฐัมนตรขีองสว่นราชการและหนว่ยงานตา่งๆ 

	 	 	 	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 3.2	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล	 ระบบติดตาม	 

	 	 	 	 และระบบเตือนภัย	 ทั้งในกระบวนการติดตาม	 ประเมินผล	 การนำเรื่องเสนอ	 

	 	 	 	 คณะรัฐมนตรี	และงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์	

  3.3 การสรา้งองคค์วามรูแ้ละระบบฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามและประเมนิ 

    ผลการปฏบิตัติามนโยบายและมตคิณะรฐัมนตร	ี และเพือ่สนบัสนนุการวเิคราะห ์

	 	 	 	 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีโดย	 

	 	 	 	 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ	

	 	 กลยุทธ ์

	 	 (1)	 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ	 

	 	 	 	 นโยบายของคณะรัฐมนตรี	

	 	 (2)	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการและ	 

	 	 	 	 การปฏิบัติงาน	

	 	 (3)	 ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ	

	 	 (4)	 พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับ	 

	 	 	 	 หน่วยงานต่างๆ	
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 Strategy 4 Developing organizational management system for the good governance
   and social  accountability

  Target
  4.1 Reforming the Structure of the Secretariat of the Cabinet in accordance 

    with changes

  4.2 Developing personnel management system, as well as training system, 

	 	 	 	 creating	career	path	and	mechanism	in	examining	the	organization	 

    fairness

  4.3 Managing budget control system to support function of the  

    Secretariat of the Cabinet

  4.4 Managing environment, welfare and quality of life for all staff of the  

    Secretariat of the Cabinet

  Tactic

  (1) To reform structure and task force of the Secretariat of the Cabinet

  (2) To develop knowledge management system, personnel development  

	 	 	 	 and	value	building	on	good	governance	and	sufficiency	economics

  (3) To improve budget management

	 	 (4)	 To	expand	and	develop	work	place	as	well	as	provide	welfare	in	 

    accordance with the need of staff
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 ยุทธศ�สตร์ที่	4 การพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ธีรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

	 	 เป้�ประสงค ์

	 	 4.1	 การปฏิรูปโครงสร้างของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับ	 

	 	 	 	 การเปลี่ยนแปลง	

  4.2 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	 ระบบการฝึกอบรม	 การสร้างเส้นทาง 

	 	 	 	 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	และกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร	

  4.3 การบรหิารจดัการเกีย่วกบัระบบงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นภารกจิ 

	 	 	 	 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

	 	 4.4	 การจัดสภาพแวดล้อม	ระบบสวัสดิการ	และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนัก	 

	 	 	 	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

	 	 กลยุทธ ์

	 	 (1)	 ปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

	 	 (2)	 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้	 การพัฒนาบุคลากรและการสร้างค่านิยม		 

	 	 	 	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ	 

	 	 	 	 ต่อสังคม	

	 	 (3)	 ปรับปรุงระบบการบริหารงานงบประมาณ	

	 	 (4)	 ขยายและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับ	 

	 	 	 	 ความต้องการของบุคลากร	
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 Organizational Value

Core Values : (CABINET) 

Confidential		:		the	maintenance	of	official	secrets,	disclosure	or	dissemination	the	confidential	

information or information that being in process to outsider or unauthorized person

Accuracy	 	 : working with accuracy and correctness of information used for referencing and 

analyzing 

Best	Expertise	:	expertise	in	responsible	works	which	gained	from	accumulation	experiences

Integrity	 :	 awareness	 in	 righteousness	 that	 based	 on	 the	 basis	 of	 neutrality,	 justification,

accuracy trustworthy keeping the principle persist in Ideology, holding moral, being honest to  

responsibility,	treating	people	equally	and	not	misuse	the	position	for	personal	benefit

Networking	and	Teamwork	:	abilities to build up networks, cooperation, communication, 

provide services for stakeholder, willing to operate with others, accept value respect, honour for others, 

trustworthy,	have	an	honest	intention,	open	minded	to	exchange	ideas,	information,	be	patient	in	

argumentation,	except	the	differences,	excuse	for	wrongness,	solve	the	problems	with	disclosure	

negotiation, honest in relation between each others

Express		:  being prompted to changing situation and be able to operate in timely manner

Transparency	 	 :	working	 on	 the	 principles	 and	 processes	 those	 ready	 to	 be	 examined	

by the public 
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 ค่านิยมขององค์กร	
 

Confidential	การรักษาความลับของราชการ	การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ	หรือข้อมูล	

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ	

Accuracy	 ความแม่นยำ	 การทำงานที่ต้องมีความแม่นยำ	 และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง	

และวิเคราะห์	

Best Expertise	 ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม	 ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ได้ 

จากการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์		

Integrity	 การยืนหยัดในความถูกต้อง	 ความสำนึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐาน	

ของความเป็นกลาง	 เที่ยงตรง	 รักษาคำมั่นสัญญา	 รักษาหลักการยึดมั่นในอุดมการณ์	 มีจริยธรรม	 มีความซื่อสัตย์	 

ต่อหน้าที่	ปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ	อย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์	

Networking and Teamwork	 การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม	 ความสามารถในการสร้าง	

เครือข่าย	ประสานงาน	สื่อสารข้อมูล	ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder)	ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น		 

ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น	 เคารพ	 ให้เกียรติ	 เชื่อมั่นไว้ใจ	 มีเจตนาดี	 เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยน	 

ข้อมูลความรู้	 อดทนต่อการโต้แย้ง	 ยอมรับความแตกต่าง	 ให้อภัยต่อความผิดพลาด	 แก้ปัญหาด้วยการเจรจา 

อย่างเปิดเผย	จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน	

Express	 ความรวดเร็ว	 ทันต่อเหตุการณ์	 ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด		

และทันสถานการณ์	

Transparency	ความโปร่งใสตรวจสอบได้	การทำงานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการ 

ตรวจสอบจากสาธารณชน	

 

 



44 Annual Report 2011
The Secretariat of the Cabinet

Staff	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	fiscal	year	2011

No. Original	affiliation
Civil servant Permanent employee Government employee

approved actual Vacant approved actual Vacant approved actual Vacant

1 Executives 7 7

2 Central unit, Analyst of Plan and 

Policy,	Expert

1 1

3 Bureau of General Administration 62 49 13 24 24 1 1

4 Division of Cabinet Meeting Logistics 26 21 5 11 11

5 Bureau of Legal Affairs 47 45 2 4 4 17 12 1

6 Bureau of Information Administration 32 29 3 16 16

7 Bureau of Strategic Development 

and Special Policy Monitoring 22 21 1 2 2

8 Bureau of Cabinet Submission 

Analysis

45 43 2 1 1

9 Bureau of Cabinet Affairs 21 18 3 1 1

10 Bureau of Royal Scribe and 

Royal Decorations 56 53 3 4 4 11 6 1

11 Internal audit group 2 2

12 Administration development Group 2 2

Total 323 291 32 32 32 - 60 50 2
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อัตรากำลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ณ	วันที่	30	กันยายน	2554	
 

ลำ�ดับ

ที่
สังกัด

ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ� พนักง�นร�ชก�ร

ต�มกรอบ คนครอง ว่�ง ต�มกรอบ คนครอง ว่�ง ต�มกรอบ คนครอง ว่�ง

1 ผู้บริหาร 7 7

2 ส่วนกลาง 1 1

3 สำานักบริหารกลาง 62 49 13 24 24 1 1

4 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 21 5 11 11

5 สำานักนิติธรรม 47 45 2 4 4 17 12 1

6 สำานักบริหารงานสารสนเทศ 32 29 3 16 16

7 สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ 22 21 1 2 2

8 สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี 45 43 2 1 1

9 สำานักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี 21 18 3 1 1

10 สำานักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 56 53 3 4 4 11 6 1

11 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 2

12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2

รวม 323 291 32 32 32 - 60 50 2
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The	Annual	Budget	for	Fiscal	Year	2011
Unit : baht 

 Details 2011 

Grand Total 575,819,500.00 

1. Personnel Budget 118,823,300.00 

 1.1 Salaries 106,320,400.00 

 1.2 Permanent employees compensation 6,239,000.00	

 1.3 Government employees compensation 6,263,900.00	

  

2. Operation Budget 112,574,300.00 

 2.1 Remuneration 2,894,600.00	

	 2.2	 General	expenses	 77,757,500.00 

	 2.3	 Material	expenses	 5,800,000.00 

	 2.4	 Public	utility	expenses	 26,122,200.00 

  

3. Investment budget 52,455,000.00 

	 3.1	 Equipment	expenses	 36,255,000.00 

	 3.2	 Land	and	building	expenses	 16,200,000.00 

  

4. Supplementary Budget 6,978,500.00 

 4.1 General 6,978,500.00	

 4.2 Specific - 

  

5. Other Budget 284,988,400.00 

	 5.1	 Expenses	for	enhancing	efficiency	in	supporting	

  public administration 

3,988,400.00	

 5.2 Producing Royal Decorations 247,000,000.00 

 5.3 Restoring Royal Decorations 34,000,000.00 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554 
หน่วย	:	บ�ท 

 

	 ร�ยก�ร ประจำปี	2554 

รวมทั้งสิ้น 575,819,500.00 

1.	 งบบุคล�กร 118,823,300.00 

	 1.1	 เงินเดือน 106,320,400.00 

	 1.2	 ค่าจ้างประจำ 6,239,000.00 

	 1.3	 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,263,900.00 

   

2.	 งบดำเนินง�น 112,574,300.00 

	 2.1	 ค่าตอบแทน 2,894,600.00 

	 2.2	 ค่าใช้สอย 77,757,500.00 

	 2.3	 ค่าวัสดุ 5,800,000.00 

	 2.4	 ค่าสาธารณูปโภค 26,122,200.00 

  

3.	 งบลงทุน 52,455,000.00 

	 3.1	 ค่าครุภัณฑ์ 36,255,000.00 

	 3.2	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,200,000.00 

  

4.	 งบเงินอุดหนุน 6,978,500.00 

	 4.1	 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,978,500.00 

	 4.2	 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 

  

5.	 งบร�ยจ่�ยอื่น 284,988,400.00 

	 5.1	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	

	 	 เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

3,988,400.00 

	 5.2	 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 247,000,000.00 

	 5.3	 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 34,000,000.00 

 

 





ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
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 Operation Achievement of the Secretariat of the Cabinet

Operation Achievement in accordance with the Performance
Agreement for Fiscal Year 2011
Overview

In	 fiscal	 year	 2011,	 the	 Secretariat	 of	 the	 Cabinet	 achieved	 the	 operation	 result	 on	 

effectiveness	and	quality	services	at	very	good	level,	as	the	efficiency	performance,	the	Secretariat	

of	the	Cabinet	has	to	accelerate	in	expenditure	budget	disbursement	in	accordance	with	the	Cabinet	

Resolution. For the organization development, the Secretariat of the Cabinet achieved the operation 

result at good level because of the consecutive operation on Public Sector Management Quality 

Award (PMQA). 

Operational Achievement of Each Dimension
Dimension 1 Effectiveness	: Some of operations development in this dimension are 

the evaluation of performance those never been evaluated such as satisfaction of the Committee to  

Examine	Draft	Regislation	and	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet,	informing	concerning	 

agencies of seeking Royal Pardon process in case of having the Royal Command to acquit or reduce  

the punishment within 1 working day and development of requesting for Royal Decorations process.  

Result of the said operations is at very good level.

Similarly, the development of  consecutive operation such as : the quality of information 

for	decision	of	 the	Cabinet,	examining	 the	necessity	of	 the	 legislation	 (Act),	 informing	sponsoring	 

agencies of Royal Bestowal or revocation of positions and published in the Royal Gazette within  

1 working day, and the operation in accordance with the output target of the Secretariat of the Cabinet  

as	 defined	 in	 the	 budgetary	 document,	 The	 Secretariat	 of	 the	 Cabinet	 also	 has	 the	 operational	 

achievement	at	very	good	level	except	for	the	operation	development	via	electronic	Cabinet	 

submission process (CABNET).  The Secretariat of the Cabinet could not achieved the goals as it set,  

because	in	fiscal	year	2011	the	Secretariat	of	the	Cabinet	had	conducted	completed	operation	in	

various	 agencies	 for	 the	first	 year,	 thus	 caused	 the	 inconvenience	problem.	To	 solve	 the	 stated	 

problem,	the	Secretariat	of	the	Cabinet	had	defined	to	conduct	public	hearing	and	guideline	to	solve	

the problem.
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	 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ผลก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	

ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2554 
ภ�พรวม 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการในด้านประสิทธิผลและ	 

ด้านคุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก	 ในขณะที่ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตรยีงัตอ้งเรง่ปรบัปรงุระบบการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตร	ี สว่นดา้นการพฒันา 

องค์การสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการดำเนินการในระดับดี	 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง	

 

ผลก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติร�ชก�รในแต่ละมิต ิ

มิติที่	 1 มิติด้�นประสิทธิภ�พ	 การดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการในมิตินี้บางเรื่องเป็นการวัดผล	

การดำเนินการที่ไม่เคยมีการกำหนดมาก่อน	 ได้แก่	 ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 การดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพระราชทานอภัยโทษกรณีมี 

พระราชกระแสให้อภัยโทษปล่อยตัวหรืออภัยลดโทษ	 ภายใน	 1	 วันทำการ	 และการพัฒนากระบวนการเสนอขอ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ซึ่งผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก	

ในทำนองเดียวกัน	 การพัฒนาการปฏิบัติราชการในประเด็นที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 คุณภาพ	 

ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	 การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย	 (พระราชบัญญัติ)	 

เรื่องที่นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งที่สามารถแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง	 

ทราบ	 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน	 1	 วันทำการ	 และการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของ	 

ส่วนราชการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการ 

ในระดับดีมาก	ท้ังน้ี	ยกเว้นการพัฒนาการปฏิบัติราชการในเร่ืองของการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบสารสนเทศ	 

การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (CABNET)	 ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่สามารถดำเนินการ 

ให้บรรลุผลตามที่กำหนดได้	 เนื่องจากในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการ 

เรื่องดังกล่าวในหน่วยงานต่างๆ	 เต็มรูปแบบเป็นปีแรก	 จึงมีปัญหาความไม่สะดวกต่างๆ	 เกิดขึ้น	 และเพื่อแก้ไขปัญหา	 

ทีเ่กดิขึน้	สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะไดก้ำหนดใหม้กีารรบัฟงัปญัหา	และกำหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

ในปีงบประมาณต่อไป	
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Dimension	2	Service	Quality	: For services, the Secretariat of the Cabinet has satisfaction 

at the very good level, similar to the operation in accordance with anti-corruption measures that  

the Secretariat of the Cabinet has been able to keep the very good level.

Dimension	3	Efficiency	in	Operation	:	In	fiscal	year	2011,	the	Secretariat	of	the	Cabinet	
has been able to effectively maintain the standard on service timeframe. As well as the operation  

of calculation of output cost per unit, the Secretariat of the Cabinet has been able to effectively  

maintain the standard on service timeframe. However, the Secretariat of the Cabinet still faced  

the	problem	of	inability	to	disburse	the	expenditure	budget	as	targeted	in	the	overall	in	accordance	 

with	 the	 Cabinet	 Resolution	 and	 the	 target	 as	 set	 by	 the	 Office	 of	 Public	 Sector	 Development	 

Commission.

Dimension	4	Organization	Development	 : In this dimension is to measure 

the performance of Public Sector Management Quality Award (PMQA) and 2011 is the last year that  

all government agencies have to operate the fundamental level of PMQA and have to be evaluated  

weather they able to pass the fundamental level or not. The Secretariat of the Cabinet had  

completed operation as to fundamental level, and from the overall results of self assessment of  

the Secretariat of the Cabinet have been in the good level.
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

มติทิี	่ 2 มติดิ�้นคณุภ�พก�รใหบ้รกิ�ร	 ในดา้นการใหบ้รกิารคณะรฐัมนตรมีคีวามพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร 

ของคณะรัฐมนตรีในระดับดีมาก	 เช่นเดียวกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 สำนัก	 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถรักษาผลการดำเนินการไว้ได้ในระดับเดิม	(ระดับดีมาก)	

 

มิติที่	3 มิติด้�นประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	สำนักเลขาธิการ	

คณะรัฐมนตรีสามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการไว้ได้ตามที่ประกาศ	 รวมทั้งการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 

ผลผลิต	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร็ีสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนด	สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 

ทั้งในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน	 รายจ่ายภาพรวม	 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	 สำนักเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตรยีงัไมส่ามารถผลกัดนัใหม้กีารเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตร	ี และเปา้หมายทีส่ำนกังาน 

ก.พ.ร.	กำหนด	

 

มิติที่	 4 มิติด้�นก�รพัฒน�องค์กร	 ในมิตินี้เป็นการวัดผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในการพัฒนา 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 นับเป็นปีสุดท้ายที่ส่วนราชการจะต้อง	 

ดำเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน	 และตอ้งไดร้บัการประเมนิวา่ผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน 

หรือไม่	 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามเกณฑ์ระดับพื้นฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย	 และ 

จากการประเมินผลตนเอง	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับดี	
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

Dimension 1  Effectiveness 4.2518  

1. The level of success in weighted  
 quality score in achieving 
 the goals according to the   
 ministerial operation plan 

percent 0         

2. The level of success in   
 weighted quality score in   
 achieving the goals according  
 to the cluster’s operation  
 plan 

percent 0         

3. The level of success in   
 weighted quality score in   
 achieving the goals according  
 to operation plan/core   
	 missions/expenditure	budget	 
 document of government   
 agency at department level   
 or equivalent 

percent 50       4.2518  

3.1 The level of success in   
 weighted quality score in   
 achieving the goals according 
 to operation plan/core  
 missions 

percent 45       4.1687  

3.1.1 The score level of the   
  quality of information to  
  support for decision   
  making of the Cabinet 
 
 
 
 
 
 
 
 

percent 7 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 8.27 4.1750 0.3013 

3.1.2 Percentage of satisfaction  
  of	the	Committee	to	Examine	
  Draft	Bill	and	Draft	Auxiliary 
  Regulation Submitted to   
  the Cabinet 

percent 6 65 70 75 80 85 percent 
82.94	

4.5880 0.2838 

3.1.3 Percentage of success in   
	 	 examine	necessity	in	an		 
  enactment of draft legislation 
  (to consider only on Bill) 

percent 6 80 85 90	 95	 100 100 
(35 item) 

5.0000 0.3093	
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The Secretariat of the Cabinet 

does not have these indicators 
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

มิติที่		1		มิติด้�นประสิทธิผล	 4.2518  

1.	 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย	 
	 ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย	 
	 ตามแผนปฏิบัติราชการของ	
	 กระทรวง	

ร้อยละ	 0         

2.	 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย	 
	 ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย	 
	 ตามแผนปฏิบัติราชการของ	 
	 กลุ่มภารกิจ	

ร้อยละ	 0         

3.	 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย	 
	 ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย	 
	 ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ	 
 หลกั/เอกสารงบประมาณรายจา่ยฯ 
	 ของส่วนราชการระดับกรม	หรือ	 
	 เทียบเท่า	

ร้อยละ	 50       4.2518  

3.1	 ระดับความสำเร็จของร้อยละ	 
	 เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ	 
	 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ	 
	 ราชการ/ภารกิจหลัก	

ร้อยละ	 45       4.1687  

3.1.1	 ระดับคะแนนคุณภาพของ	 

	 	 ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ	 

	 	 คณะรัฐมนตรี	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ	 7 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 8.27 4.1750 0.3013 

3.1.2	 ร้อยละของความพึงพอใจของ	 
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
  รา่งกฎหมาย	และรา่งอนบุญัญตั ิ
	 	 ที่เสนอคณะรัฐมนตรี	(คกอ.)	

ร้อยละ	 6 65 70 75 80 85 82.94	 4.5880 0.2838 

3.1.3	 ร้อยละความสำาเร็จในการ	 
	 	 ตรวจสอบความจำาเป็นในการ	 
	 	 ตรากฎหมาย	(พิจารณาเฉพาะ	 
	 	 พระราชบัญญัติ)	

ร้อยละ	 6 80 85 90	 95	 100 100 

(35	ฉบับ)	

5.0000 0.3093	

สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	

ไม่มีตัวชี้วัดในส่วนนี้	
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

3.1.4 The level of success in  
  pushing government   
  agencies to revise or   
  abolish	legislation/auxiliary 
  regulation and the agency’s 
  permit of allowance in  
  accordance with the   
  guideline of The Committee 
  to Supervise, Monitor and  
  Accelerate Legislation  
  Development of Government 
  Agencies  

percent 6 60 70 80 90	 100 93.33	 4.3330 0.2680 

3.1.5 The level of satisfaction   
  of CABNET system users  

percent 5 60 65 70 75 80 Percent  
57.66 

1.0000 0.0515 

3.1.6 Percentage of issues Seeking  
  Royal Pardons in case of   
  having the Royal Command  
  to acquit/reduce the   
  punishment within the   
  Cabinet of Secretariat   
  process that can complete  
  operation within 1 working  
  day 

percent 6 60 65 70 75 80 Percent  
97.72		

(44 items  
from the  
total of  

43 items) 

5.0000 0.3093	

3.1.7 The level of success in   
  development the process   
  of requesting for the   
  bestowal of Royal   
  Decoration 
 
 
 
 
 
 
 

level of 
success 

5  -  -  Level 5 4.6000 0.2371 

3.1.8 Percentage of requests for 
  Royal Command on   
  positional appointments   
  or leaving of persons that 
  can be referred to sponsoring 
  units and published in the  
  Royal Gazette within   
  1 working day  

percent 4 96	 97	 98		 99	 100 99.21	 4.2100 0.1736 
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

3.1.4	 ร้อยละความสำเร็จในการ	 
	 	 ผลักดันให้ส่วนราชการ	แก้ไข	 
  หรอืยกเลกิกฎหมาย/อนบุญัญตั ิ
  เกีย่วกบัการอนมุตั	ิอนญุาตของ 
	 	 ส่วนราชการ	ให้เป็นไปตาม	 
	 	 แนวทางของคณะกรรมการ	 
	 	 กำกับติดตามและเร่งรัด	 
	 	 การดำเนินงานพัฒนากฎหมาย	 
	 	 ของส่วนราชการ	

ร้อยละ	 6 60 70 80 90	 100 93.33	 4.3330 0.2680 

3.1.5	 ร้อยละความพึงพอใจ	

	 	 ของผู้ใช้ระบบ	CABNET		

ร้อยละ	 5 60 65 70 75 80 ร้อยละ	

57.66 

1.0000 0.0515 

3.1.6	 ร้อยละของเรื่องการขอ	

	 	 พระราชทานอภัยโทษ	กรณีมี	

	 	 พระราชกระแสให้อภัยโทษ	

	 	 ปล่อยตัวหรืออภัยลดโทษ	

	 	 ในขั้นตอนของสำนักเลขาธิการ	

	 	 คณะรัฐมนตรีที่สามารถ	

	 	 ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน	

	 	 1	วันทำการ	

ร้อยละ	 6 60 65 70 75 80 ร้อยละ	

97.72	

(43	เรื่อง	

จาก	

44	เรื่อง)	

5.0000 0.3093	

3.1.7	 ระดับความสำเร็จของ	

	 	 การพัฒนากระบวนการเสนอ	

	 	 พระราชทานเครื่องราช	

	 	 อิสริยาภรณ์	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับขั้น	

ของความ	

สำเร็จ	

5  --  --  ระดับที่	5	 4.6000 0.2371 

3.1.8	 ร้อยละของเรื่องที่นำความ	

	 	 กราบบังคมทูลพระกรุณา	

	 	 โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งและให้พ้น	

	 	 จากตำแหน่งที่สามารถแจ้ง	

	 	 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	และ	

	 	 ลงราชกิจจานุเบกษา	

	 	 ภายใน	1	วันทำการ	

ร้อยละ	 4 96	 97	 98	 99	 100 99.21	 4.2100 0.1736 
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

3.2 The level of success of   
 weighted quality score of   
 success in accordance with 
 output target of the agency 
	 (as	stated	in	expenditure		 

 budget document) 

level of 
success 

5 sum 
total 
= 1 

sum 
total 
= 2 

sum 
total 
= 3 

sum 
total 
= 4 

sum 
total 
= 5 

sum total 
= 5 

5.0000 0.2577 

(1) Number of the Royal   

 Gazette published in 2010  

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 percent 
113 

(611 items) 

  

(2) Percentage of success of the  
 abilities in conducting the   
 Cabinet meeting for the   
 general agenda to support   
 the administration of the   
 Cabinet as to the order of   

 the Prime Minister  

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 percent 
100 

(49	items)	

  

(3) Percentage of requests for   
 annual Royal Decorations   
 which were processed   

 accordingly 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 percent 
100 

(1 items) 

  

(4) Number of Royal Decorations 
 contracted to produce/  

 restore in fiscal year 2010  

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 percent 
100 

(131,312 
set/pieces) 

  

(5) Number of meetings held   
	 to	explain	to	government		 
 agencies concerning the   

 legislation development 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 percent 
100 

(1 items) 

  

Dimension 2  Service Quality  5.0000  

4. Percentage of satisfaction    

 service users  

Percent 6 65 70 75 80 85 85.29	 5.0000 0.3093	

5. Percentage of satisfaction   
 level of policy-makers 
 
 
 
 
 

Percent 3 65 70 75 80 85 abrogated by OCSC 
resolution 

 



59รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

3.2	 ระดับความสำเร็จของร้อยละ	 

	 เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ตามเป้าหมาย	 

	 ผลผลิตของส่วนราชการ	(ตาม	 

	 เอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

ระดับ	

ขั้นของ	

ความ	

สำเร็จ	

5 ผลรวม	

= 1 

ผลรวม	

= 2 

ผลรวม	

= 3 

ผลรวม	

= 4 

ผลรวม	

= 5 

ผลรวม	

= 5 

5.0000 0.2577 

(1)	 จำนวนราชกิจจานุเบกษา	 

	 ที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ	 

	 พ.ศ.	2554 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 ร้อยละ	

113 

(611	ตอน)	

  

(2) รอ้ยละของความสำเรจ็ทีส่ามารถ 

 จดัประชมุคณะรฐัมนตรวีาระปกต ิ

 เพือ่สนบัสนนุการบรหิารราชการ 

	 แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้	 

	 ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 ร้อยละ	

100 

(49	ครั้ง)	

  

(3)	 ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอ	 

	 พระราชทานเครื่องราช	 

	 อิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับ	 

	 การพิจารณาดำเนินการ 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 ร้อยละ	

100 

(1	ครั้ง)	

  

(4)	 จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

 ทีส่ามารถทำสญัญาจดัสรา้ง/ซอ่ม 

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 ร้อยละ	

100 

(131, 312 

สำรับ/ดวง)	

  

(5) จำนวนครัง้ของการประชมุ	ชีแ้จง 

 สว่นราชการทีเ่กีย่วกบัการพฒันา 

	 กฎหมาย 

 (0.25) 80 85 90	 95	 100 ร้อยละ	

100 

(1	ครั้ง)	

  

มิติที่		2		มิติด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	  5.0000  

4.	 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ	 

	 ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ	 6 65 70 75 80 85 85.29	 5.0000 0.3093	

5.	 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ	 

	 ของผู้กำหนดนโยบาย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ	 3 65 70 75 80 85 ยกเลิกตาม	

มติ	อ.ก.พ.	
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

6. The level of success in   

 operation in accordance   

 with measures to prevent   

 and suppress corruption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 

success 

6 1 2 3 4 5 Step 5 5.0000 0.3093	

Dimension 3  Efficiency in Operation  3.5467  

7. The level of success in   
 weighted quality score in   
 maintaining standard on   
 service timeframe  

Level of 

success 

3 1 
(Total
scores 
= 1) 

2 
(Total
scores 
= 2) 

3 
(Total
scores 
= 3) 

4 
(Total
scores 
= 4) 

5 
(Total
scores 
= 5) 

Sum total 
= 5 

5.0000 0.1546 

8.	 Percentage	of	expenditure		 
 budget disbursement    
 overall/budget of the project  
 under the operation plan  
 of Thai Khem Kaeng 2012 

Percent 5       1.0000  

8.1	Percentage	of	expenditure			 
 budget disbursement for   
 investment  

Percent 2 66 69	 72 75 78 Percent 
64.70 

1.0000 0.0206 

8.2 Percentage	of	expenditure 
 budget disbursement for   
 overall 

Percent 1.50 91	 92	 93	 94	 95	 Percent 
64.24 

1.0000 0.0155 

8.3	Percentage	of	expenditure		 
 budget disbursement for   
 project under the operation   
 plan of Thai Khem Kaeng   
 2012  

Percent 0 60 70 80 90	 100 - - - 

8.4 Percentage of success of   
	 expenditure	budget		 
 disbursement as to   
 the plan 

Percent 1.50 86 89.5	 93	 96.5	 100 Percent 
64.24 

1.0000 0.0155 

SOC does not have to operate 
as to this indicator 

Re
vi

ew
in

g 
op

er
at

io
n 

pl
an

 o
n 

th
e 

pr
ev

en
tio

n 
an

d 
su

pp
re

ss
io

n 
of

	c
or

ru
pt

io
n	

fo
r	f

isc
al
	y
ea

rs
	2

00
9-

20
10

	a
nd

	re
vi
ew

in
g	
va

rio
us

	
an

al
ys

es
 o

f c
or

ru
pt

io
n 

ris
ks

 
Dr

aw
in

g 
up

 o
pe

ra
tio

n 
pl

an
 to

 p
re

ve
nt

 a
nd

 s
up

pr
es

s 
co

rru
pt

io
n 

 in
 th

e 
pu

bl
ic 

se
ct

or
 fo

r g
ov

er
nm

en
t a

ge
nc

ie
s 

fo
r f

isc
al

 y
ea

r 2
01

1 
an

d 
po

st
ed

 in
 th

e 
ag

en
cie

s’
 w

eb
sit

es
 

Co
m

pl
et

el
y 

im
pl

em
en

tin
g 

th
e 

pl
an

 a
nd

 s
ur

ve
yi

ng
 o

pi
ni

on
s 

of
 th

e 
pu

bl
ic 

an
d 

st
ak

e-
ho

ld
er

s 
to

 b
rin

g 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
in

to
 u

se
 

in
	im

pr
ov

in
g	
th

e	
pl

an
	fo

r	t
he

	n
ex

t	f
isc

al
	y
ea

r 

In
ve

st
iga

tin
g 

10
0%

 o
f c

om
pl

ai
nt

s 
an

d 
su

m
m

ar
izi

ng
 th

e 
an

al
ys

es
 

of
 c

om
pl

ai
nt

s 
to

 in
cl

ud
e 

im
po

rta
nt

 is
su

es
 

Co
nd

uc
tin

g 
su

m
m

ar
ize

d 
re

po
rts

 o
n 

th
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
e 

pl
an

, 
w
ith

	su
gg

es
tio

ns
	fo

r	i
m

pr
ov

ed
	o

pe
ra
tio

n	
in
	th

e	
ne

xt
	y
ea

r 



61รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

6. ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิการ	

 ตามมาตรการป้องกันและ	

	 ปราบปรามการทุจริต	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

6 1 2 3 4 5 ขั้นตอน	

ที่	5	

5.0000 0.3093	

มิติที่		3		มิติด้�นประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติร�ชก�ร	  3.5467  

7.	 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย	 

	 ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน	 

	 ระยะเวลาการให้บริการ 

ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

3 1 

(คะแนน 

รวม	

เท่ากับ	

1) 

2 

(คะแนน 

รวม	

เท่ากับ	

2) 

3 

(คะแนน 

รวม	

เท่ากับ	

3) 

4 

(คะแนน 

รวม	

เท่ากับ	

4) 

5 

(คะแนน 

รวม	

เท่ากับ	

5) 

ผลรวม	

เท่ากับ	

5 

5.0000 0.1546 

8.	 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน	 

	 งบประมาณรายจ่ายลงทุน/	 

 ภาพรวม/เงนิโครงการภายใต ้

	 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2555 

ร้อยละ	 5       1.0000  

8.1	ร้อยละของการเบิกจ่าย	 

	 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ	 2 66 69	 72 75 78 64.70 1.0000 0.0206 

8.2	ร้อยละของการเบิกจ่าย	 

	 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ	 1.50 91	 92	 93	 94	 95	 64 1.0000 0.0155 

8.3	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน	 

	 โครงการภายใต้แผน	 

	 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2555 

ร้อยละ	 0 60 70 80 90	 100 - - - 

8.4 รอ้ยละความสำเรจ็ของการเบกิจา่ย	

 เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ	 1.50 86 89.5	 93	 96.5	 100 ร้อยละ	

64.24 

1.0000 0.0155 
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

9.	 The	level	of	success	in		 

 calculating cost per unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 
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3      4.40 4.4000 0.1361 
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63รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

9.	 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ	 

	 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

10. The level of success in  

 internal auditing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 

success 

4      5.00 5.0000 0.2062 

11. The level of success in   

 operating according to the   

 legislation development   

 plan of government agencies 

Level of 

success 

- 1 2 3 4 5 - - - 

Dimension 4 Organization Development  4.4029  

12. The level of success in Public 

 Sector Management Quality   

 Award (PMQA)  

Level of 

success 

20       4.4029	  

12.1 The level of success in   

 passing the fundamental   

 level of Public Sector   

 Management Quality   

 Award (PMQA) 

Percent 8 60 70 80 70 100  3.7036 0.3054 
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65รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

10.	ระดับความสำเร็จของการควบคุม	 
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ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

4      5.00 5.0000 0.2062 

11. ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิการ	

 ตามแผนพัฒนากฎหมายของ	

	 ส่วนราชการ 

ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

- 1 2 3 4 5 - - - 

มิติที่		4		มิติด้�นก�รพัฒน�องค์กร  4.4029  

12.	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา	 

	 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 

 (PMQA) 

ระดับขั้น	
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ความ	

สำเร็จ	

20       4.4029	  

12.1	 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์	 

	 คุณภาพการบริหารจัดการ	

	 ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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 Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011 
 The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister   12-moths period 

Indicator of Performance Unit 
Weight 
(percent) 

Rating Criteria Operation Result 

1 2 3 4 5 
Operation 

Result 
Point 

Obtained 

Weighed 
Quality 
Score 

12.2 The level of success in   

 the weighted quality score  

 in reaching the goals success 

 (results of procedure) of   

 SOC operation in accordance  

 with the criteria of   

 fundamental of PMQA   

 public sector (section 7) 

Level of 

success 

6 (sum 

total 

= 1) 

(sum 

total 

= 2) 

(sum 

total 

= 3) 

(sum 

total 

= 4) 

(sum 

total 

= 5) 

4.74 4.7381 0.2931	

12.3 The level of success in   

 self-assessment according   

 to the criteria of   

 fundamental of Public   

 Sector Management   

 Quality Award (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level of 

success 

6      5.00 5.0000 0.3093	

Total 97  4.2665 

Reported on 31 August 2012
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ต�ร�งสรุปผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ประจำปีงบประม�ณ	พ.ศ.2554	

	 สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สำนักน�ยกรัฐมนตรี	 		รอบ	12	เดือน	

ตัวชี้วัดผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 หน่วยวัด	
น้ำหนัก	

(ร้อยละ)	

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 ผลก�รดำเนินง�น	

1 2 3 4 5 
ผลก�ร	

ดำเนินง�น	

ค่�คะแนน	

ที่ได้	

คะแนน	

ถ่วงน้ำหนัก	

12.2	 ระดับความสำเร็จของร้อยละ	 

	 เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ	 

 เปา้หมายความสำเรจ็ของผลลพัธ ์

	 การดำเนินการ	(ผลลัพธ์ของ	 

	 กระบวนการ)	ของส่วนราชการ	 

	 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร	 

	 จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 

	 (หมวด	7) 

ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

6 (ผลรวม 

= 1) 

(ผลรวม 

= 2) 

(ผลรวม 

= 3) 

(ผลรวม 

= 4) 

(ผลรวม 

= 5) 

4.74 4.7381 0.2931	

12.3	 ระดับความสำเร็จของ	 

	 การประเมินองค์การด้วยตนเอง	 

	 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ	 

	 การบริหารจัดการภาครัฐระดับ	 

	 พื้นฐาน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับขั้น	

ของ	

ความ	

สำเร็จ	

6      5.00 5.0000 0.3093	

น้ำหนัก	 97.00  4.2665 

 

 

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2555 
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	 Significant	Achievements	in	Fiscal	Year	2011
 of the Secretariat of the Cabinet

1. FUNCTION CONCERNING THE CABINET
 1.1 The seminar project to integrate working procedure of The Bureau of Cabinet 

Submission Analysis, The Bureau of Legal Affairs, the Bureau of Strategics Development and 

Special Policy Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Bureau 

of	Cabinet	Affairs	and	Division	of	Cabinet	Meeting	Logistic	 for	 improvement	efficiency	and	 

working standard on analyzing and cabinet submission

 The seminar project to integrate working procedure of the Bureau of Cabinet Submission 

Analysis, the Bureau of Legal Affairs, the Bureau of Strategic Development and Special Policy  

Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Bureau of Cabinet Affairs and  

Division	of	Cabinet	Meeting	Logistics	for	improvement	efficiency	and	working	standard	on	analyzing 

and cabinet submission has the important purpose to clarify and improve the working procedure 

of	the	Secretariat	of	the	Cabinet’s	staff	in	concerning	whit	the	Cabinet	submission	for	more	efficiency	

and standardization especially to perform in accordance with the Royal Decree on the Cabinet 

Submission and Cabinet Meetings B.E. 2548 and Regulation on the Criteria and Procedure in Cabinet 

Submission B.E. 2548.

 The Secretariat of the Cabinet had conducted the said project on 5-6 March, 2011 at 

A-One	the	Royal	Cruise	Hotel,	Chonburi.	There	were	150	participants	consisted	of	executives,	Legal	

Officers,	Plan	and	Policy	Analysts	and	others	concerning	staffs	from	the	Bureau	of	Legal	Affairs,	the	

Bureau of Strategic Development and Special Policy Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and 

Royal Decorations, the Bureau of Cabinet Affairs, Division of Cabinet Meeting Logistic and the Bureau 

of Cabinet Submission Analysis.

 Results of the seminar support the participants gain knowledge and understanding  

accurately on the operation in accordance with the Royal Decree on Cabinet Submission and  

Cabinet Meeting B.E. 2548 and Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission 

B.E. 2548 in various issues such as proposer of Cabinet submission, submission of the matter for 

consideration/acknowledgement/acknowledgement as information, framework of using the Cabinet  

resolution on 13 December B.E. 2520 as well as guideline and procedure of operation in each step 

in accordance with the procedure of conducting Cabinet submission such as seeking for coordination 

comment, conducting the minute notifying of Cabinet resolution The project also have workshop 

on analyzing and conducting the matter of Cabinet submission include the economics, social and 

manpower workforce.
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	 ผลงานสำคัญในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	
	 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
1.	 ง�นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี
 1.1 โครงก�รสมัมน�เพือ่บรูณ�ก�รก�รทำง�นของสำนกัวเิคร�ะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตร	ี สำนกันติธิรรม	 

สำนักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�มนโยบ�ยพิเศษ	สำนักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์	สำนักส่งเสริมและ 

ประส�นง�นคณะรฐัมนตร	ี และกองก�รประชมุคณะรฐัมนตรใีนก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พและม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�น 

เกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์	และก�รจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน	

  โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการการทำงานของสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 สำนักนิติธรรม 

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ	 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 สำนักส่งเสริมและ 

ประสานงานคณะรฐัมนตร	ี และกองการประชมุคณะรฐัมนตรใีนการปรบัปรงุประสทิธภิาพและมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

เกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละการจดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรใีหเ้ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	 มวีตัถปุระสงคส์ำคญัซกัซอ้มเพือ่ 

ความเข้าใจและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเรื่อง	 

เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้ถูกต้อง 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2548	และระเบียบว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2548	

	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดการสัมมนาตามโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่	 5-6	 มีนาคม	 2554	 

ณ	 โรงแรมเอ-วนั	 เดอะ	 รอยลั	 ครสู	พทัยา	 (A-One	The	Royal	Cruise	Hotel)	 จงัหวดัชลบรุ	ี โดยมผีูเ้ขา้รว่มการสมัมนา 

จำนวน	150	คน	ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิาร	นติกิร	นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน	และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจากสำนกัวเิคราะห ์

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 สำนักนิติธรรม	 สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ	 สำนักอาลักษณ์และ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี	และกองการประชุมคณะรัฐมนตรี	

  ผลการสมัมนาดงักลา่วทำใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกนัเกีย่วกบัการปฏบิตั ิ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2548	 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์	 

และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2548	 ในประเด็นต่างๆ	 เช่น	 ผู้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 การเสนอเรื่อง	 

เพื่อพิจารณา/ทราบ/ทราบเป็นข้อมูล	 ขอบเขตการใช้มติคณะรัฐมนตรี	 (13	 ธันวาคม	 2520)	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 

แนวทางและรปูแบบการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตา่งๆ	ตามกระบวนการจดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร	ีเชน่	การขอความเหน็ 

การจัดทำบันทึก/สรุปวาระ	และการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี	 เป็นต้น	โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการฝึกปฏิบัติ	 

เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์	 การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีประเภทต่างๆ	 ทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และที่เกี่ยวกับ	 

บุคลากรและอัตรากำลังอีกด้วย	
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 1.2 The seminar project to improve efficiency in analyzing the urgent cabinet submission 
and conduct the Cabinet Resolution 
	 	 The	Secretariat	of	the	Cabinet	had	conducted	the	seminar	project	to	improve	efficiency	
in analyzing the urgent cabinet submission and conduct the Cabinet Resolution on 15 September 
2011	and	17	–	18	September	2011.	There	were	99	participants	consisted	of	staffs	from	bureau	and	
division concerned with conducting cabinet submission.
  The project has important purpose to make personnel response for the urgent Cabinet 
submission to gain knowledge and ability to study, analyze and screen the issues completely, in all 
dimension	with	the	unity	and	promptly,	to	support	the	executives	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	
to submit or manage the issues appropriately and correctly that will impact decision making of the 
Cabinet	to	be	with	carefulness	and	make	the	most	benefit	in	administration.	Conclusion	of	results	of	
the	seminar	concerning	the	significant	principles,	guidelines	and	practical	format	as	follows	:
	 	 1.	 To	be	succeeded	 in	operation	should	have	4	basic	concepts	namely:	Efficiency,	 
Effectiveness, Consistency and Responsiveness
  2. Set frameworks or issues for consideration in each matter clearly to use as the  
operation guideline on consideration the issues with circumspect, conciseness and completeness
  3. Should monitor the implementation of concerning agencies on the urgent Cabinet 
submission which the Cabinet already had resolution as to acknowledge the effectiveness in practice  
  4. Points in consideration for the urgent Cabinet submission; 
   4.1 The submission must not lead to the illegal operation and Cabinet resolutions
   4.2 The submission must have the conclusion to submit the Secretariat General  
promptly, correctly and in time
	 	 5.	 Assigning	personnel	with	knowledge	and	experience	to	analyze	the	urgent	submission 
both general submission and the appointment submission cautiously and concisely, which have to  
be trained developed staff to have skill and potential
  6. Preparing information system, tools, equipments and documents for referral
	 	 In	 case	 of	 efficiency	 improvement	 in	 drafting	 cabinet	 resolution	 the	 objective	 is	 
to	 enhance	 skill,	 knowledge	 and	 experience	 of	 the	 staffs	 responsible	 for	 drafting	 the	 Cabinet	 
resolutions	 in	order	 to	draft	 the	Cabinet	 resolutions	 for	efficiently	and	consistently.	The	seminar	 
had concluded the guideline and technic of drafting cabinet resolution as follows :
  1. Preparing to draft cabinet resolution by making up the mind to ready for draftly 
cabinet resolution, monitoring information to be knowledgable and cautious as well as self training  
to draft cabinet resolution rapidly, in time and promptly
  2. Technique in drawing up the Cabinet resolution is to study and make understanding  
in various main points and adapting the information to complete drawing up such resolutions  
rapidly, and be aware that all Cabinet resolutions  be practiced by government agencies in accordance 
with regulations, rules and laws concerned
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 1.2 โครงก�รสัมมน�เพื่อก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะ 
เร่งด่วนและก�รจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห ์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเร่งด่วน	 และการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2554	 และ 
วนัที	่17-18	กนัยายน	2554	โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนา	จำนวน	99	คน	ประกอบดว้ย	บคุลากรจากสำนกัและกองทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี		
  การจดัทำโครงการสมัมนาเพือ่การปรบัปรงุประสทิธภิาพการวเิคราะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตรทีีม่ลีกัษณะ 
เรง่ดว่น	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นการพจิารณาเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรใีนวาระจร	มคีวามรู	้ความสามารถ 
ในการศึกษา	 วิเคราะห์	 กลั่นกรองเรื่องได้อย่างครบถ้วน	 รอบด้าน	 มีเอกภาพ	 และรวดเร็ว	 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของ	 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถนำเสนอหรือจัดการเรื่องกรณีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 ถูกต้อง	 อันจะส่งผลให้	 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน		 
ซึ่งผลจากการสัมมนาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการ	แนวทาง	และรูปแบบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ	ดังนี้	
  1. การดำเนนิการใดๆ	ใหบ้งัเกดิผลสำเรจ็ควรจะมหีลกัคดิเบือ้งตน้	4	ประการ	ไดแ้ก	่หลกัประสทิธภิาพ 
(Efficiency)	 หลักประสิทธิผล	 (Effectiveness)	 หลักความสอดคล้อง	 (Consistency)	 และหลักการตอบสนอง 
ความต้องการ	(Responsiveness)	
	 	 2.	 การกำหนดกรอบหรือประเด็นการพิจารณาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	 
ในการพิจารณาเรื่องให้เกิดความรอบคอบ	รัดกุม	และครบถ้วน	
	 	 3.	 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วควรมีการติดตามการดำเนินงาน	 
ของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ทราบว่ามีการนำมติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างไร	
	 	 4.	 ประเด็นในการพิจารณาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีวาระจร	
	 	 	 4.1	 ต้องไม่เป็นเรื่องที่นำไปสู่การทำผิดกฎหมาย	หรือมติคณะรัฐมนตรี	
	 	 	 4.2	 ต้องได้ข้อสรุปเพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเวลาอันรวดเร็ว	ถูกต้อง	ทันการณ์	
	 	 5.	 การมอบหมายผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องที่มีลักษณะเร่งด่วน	 
ทัง้เรือ่งทัว่ไปและเรือ่งการแตง่ตัง้ประเภทตา่งๆ	 ไดอ้ยา่งรอบคอบและรดักมุ	 ซึง่จะตอ้งมกีารฝกึฝน	 และพฒันาเจา้หนา้ที ่
ให้เกิดความชำนาญ	และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น	
	 	 6.	 การจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	 และเอกสาร	 
ข้อมูลสำหรับการค้นคว้าอ้างอิง	
  สว่นกรณกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัทำมตคิณะรฐัมนตร	ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่พนูทกัษะ	 ความรู	้ 
และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถจัดทำมติคณะรัฐมนตรีได้อย่าง	 
มปีระสทิธภิาพและเปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	 ซึง่ผลจากการสมัมนาไดข้อ้สรปุเกีย่วกบัแนวทางและเทคนคิในการจดัทำ 
มติคณะรัฐมนตรี	ดังนี้	
  1. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	 โดยต้องมีใจรักการเขียนมติคณะรัฐมนตรี	 
ติดตามข้อมูลข่าวสารให้มีความรอบรู้	 และรู้อย่างรอบคอบ	 รวมทั้งฝึกฝนตนเองให้ร่างมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว		 
ทันเวลา	และทันเหตุการณ์	
  2. เทคนิคในการเขียนมติคณะรัฐมนตรี	 โดยการศึกษาวาระการประชุมให้เข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆ 
เพื่อนำไปปรับใช้ในการเขียนมติเรื่องนั้นๆ	 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 และต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามติคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง 
ส่วนราชการสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยมีความสอดคล้องกับกฎ	ระเบียบ	และข้อกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
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 1.3 Conducting system and mechanism in monitoring the implementation of Cabinet 

resolutions

  Royal Decree on Cabinet Submission and Meetings of the Cabinet B.E. 2548 Section 11  

defined	duties	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	to	monitor	and	compile	the	implementation	achievement	 

in accordance with the Cabinet resolutions and report to the Cabinet for acknowledgement  

intermittently, as well as the Ministerial Regulation on the Organization of the Secretariat of the Cabinet 

B.E.	2549	defined	functions	of		the	Secretariat	of	the	Cabinet	on	Cabinet	affairs	in	coordinating	the	

implementation in accordance with policies and Cabinet resolutions

	 	 In	fiscal	year	2011,	the	Secretariat	of	the	Cabinet	had	improved	guideline	on	monitoring 

an implemention of Cabinet resolutions which Cabinet had already approved. New guideline allows  

the Secretariat of the Cabinet to set timeframe and monitor particular issue which has not yet been  

set timeframe by the Cabinet. Therefore Cabinet resolution on 30th September 2010 enforce government 

agencies to follow the guideline on monitoring and reporting implementation result of Cabinet resolutions,  

proposed by the Secretariat of the Cabinet

  The Secretariat of the Cabinet monitored implemention of Cabinet resolutions of  

Ministries and government agencies by monitoring directly by the Secretariat of the Cabinet and  

by a channel of the Secretariat to the Committee to Cooperate and Drive the Implementation  

of	Cabinet	Resolutions.	 In	fiscal	year	2011,	there	were	163	cases	were	monitored	and	116	cases,	 

71.71 percent were reported to the Prime Minister and Cabinet for knowledgement. Moreover,  

the Secretariat of the Cabinet had evaluated satisfaction of Mr.Abhisit Vejjajiva, Prime Minister at  

that time, on the Secretarait of the Cabinet in monitoring on implementation of Cabinet resolutions and  

use the results to evaluate opinions and suggestions of the Prime Minister to develop monitoring  

for	more	 efficiency.	 The	 results	 of	 evaluation	 found	 that	 Prime	Minister	 satisfied	 on	monitoring	 

at 72 percent.
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	 1.3	 ก�รสร้�งระบบและกลไกติดต�มร�ยง�นผลก�รดำเนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตร ี
	 	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ	 2548	 มาตรา	 11	 กำหนด	 
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานให้	 
คณะรฐัมนตรทีราบเปน็ระยะๆ	ประกอบกบักฎกระทรวงแบง่สว่นราชการสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีสำนกันายกรฐัมนตรี	
พ.ศ.	 2549	 กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี	 ประสานการปฏิบัติ	 
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี	
  ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแนวทางการติดตามผล 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหม่และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	 แนวปฏิบัติใหม่ได้เพิ่ม 
ประเด็นการติดตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้	 โดยให้สำนักเลขาธิการ	 
คณะรัฐมนตรีกำหนดระยะเวลารายงานและติดตามผลจากหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 30 
พฤศจิกายน	 2553	 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ	
	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงและ	 
หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งโดยวิธีการติดตามโดยตรงในฐานะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 และโดยการติดตามในฐานะฝ่าย	 
เลขานุการคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี	 (ปคค.)	 ซึ่งในปีงบประมาณ		 
พ.ศ.	2554	ได้ติดตามเรื่องทั้งหมดรวม	163	เรื่อง	โดยได้รายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบรวม	116	เรื่อง		 
คิดเป็นร้อยละ	 71.17	 นอกจากนี้	 ยังได้ประเมินความพึงพอใจของนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 
ที่มีต่องานติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อนำผลการประเมิน	 ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะของ	 
นายกรัฐมนตรีไปพัฒนางานติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย	 ผลการประเมินพบว่านายกรัฐมนตรีมีความพึงพอใจ 
ต่องานติดตามผลการดำเนินการฯ	คิดเป็นร้อยละ	72	
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	 1.4	 Activity	on	the	Cabinet	and	Parliamentary	Liaison	Officer	(CPLO)	relation

  The Secretariat of the Cabinet had conducted the activity to enhance the Cabinet and  

Parliamentary	Liaison	Officer	(CPLO)	relation	on	23	February	2011	at	Royal	Princess	Larn	Luang	Hotel,	 

Bangkok,	for	the	purpose	to	acknowledge	CPLO	of	their	role	of	CPLO	network	in	efficiently	support 

public	administration	of	the	Government	to	provide	an	opportunity	for	CPLO	to	meet	and	exchange	 

experiences	in	cooperation,	including	the	creation	of	familiarization	among	CPLO	from	all	units	that	 

will	 bring	 to	 the	 better	 cooperation	 networking	 between	 agencies.	 There	 were	 approximate	 

60	participants	comprising	with	CPLO	and	the	executives	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet.

	 	 For	this	Cabinet	and	Parliamentary	Liaison	Officer	(CPLO)	relations	activity	was	honored	

by	Prime	Minister’s	Office	Minister	(Mr.Sathit	Wongnongtoey)	in	assigning	policy	on	Role	of	Cabinet	

and	Parliamentary	Liaison	Officer	network	in	supporting	public	administration;	there	was	also	a	lecture	 

on Cooperation guideline on the Cabinet and Parliament Function by Mr.Ampon Kittiampon,  

Secretary-General	to	the	Cabinet,	as	well	as	the	activity	on	exchanging	experiences	on	performance	

as	the	Cabinet	and	Parliamentary	Liaison	Officer	By	Mr.Soopachai	Barnpabtong,	Deputy	Permanent	

Secretary,	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperatives,	the	Cabinet	and	Parliamentary	Liaison	Officer	of	 

Ministry of Agriculture and Cooperatives. Summary of the activity is published in CPLO website at 

www.cplo.soc.go.th
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	 1.4	 กิจกรรมผู้ประส�นง�นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ�	(ปคร.)	สัมพันธ ์
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 (ปคร.)	 สัมพันธ์ 
เมือ่วนัที	่ 23	 กมุภาพนัธ	์ 2554	 ณ	 โรงแรมรอยลั	 ปริน๊เซส	 กรงุเทพมหานคร	 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ระสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้รับทราบบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 ในการสนับสนุน 
การบริหารงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้มีโอกาสพบปะ	 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน	รวมทั้งสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ 
รฐัสภาจากทกุสว่นราชการ	 ซึง่จะนำไปสูก่ารประสานงานและการสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน 
ที่ดีขึ้น	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ	60	คน	ประกอบด้วย	ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	และผู้บริหาร	 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
  การจดักจิกรรมประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาสมัพนัธใ์นครัง้นี	้ รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตร ี
(นายสาทติย	์ วงศห์นองเตย)	 ไดใ้หเ้กยีรตมิอบนโยบายเรือ่งบทบาทของเครอืขา่ยผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน	 และมีการบรรยายสรุป	 เรื่องแนวทางการประสานงานในภารกิจของ 
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา	โดยนายอำพน	กติตอิำพน	เลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีรวมทัง้มกีจิกรรมการแลกเปลีย่นประสบการณ์	
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 โดยนายศุภชัย	 บานพับทอง	 รองปลัดกระทรวง	 
เกษตรและสหกรณ์	 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผลการจัดกิจกรรม 
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์	ปคร.	ที่	www.cplo.soc.go.th		
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 1.5 Development e-document system to support functions of the Secretariat of the  
Cabinet
  The Secretariat of the Cabinet started using e-document system in 2537 B.E.  
for the advantage of monitoring status of each issues of cabinet submission. Later in 2554 B.E. 
the	 Secretariat	 of	 the	 Cabinet	 had	 augmented	 the	 system	 by	 expanding	 submission	 for	
all kind of issues, numbering by printing stickers, cataloging the submitted issues, scanning  
the submitted issues and provided searching system to access the document. Furthermore,   
warning	system	is	provided	which	can	be	accessed	through	intranet	and	specified	authority	to	access	 
warning	system	as	the	various	class	of	users	such	as	executives,	directors	of	bureau/division	and	 
the	officials
  Training course on using e-document system was conducted on 12 May 2011 at computer  
training room the Secretariat of the Cabinet (old building) for 4 times and 20 trainees for each time

 1.6 The CABNET Network System Project
	 	 The	 Secretariat	 of	 the	 Cabinet	 developed	 the	 Cabinet	 Network	 in	 2549	 B.E. 
for	 the	 purpose	 to	 enhance	 efficiency	 of	 the	 cabinet	 meeting	 system.	 The	 government 
agencies can submit issues to cabinet more rapidly and have the standard format of  
conducting the Cabinet submission thus the Cabinet will get the Cabinet meeting 
agenda earlier and the government agencies can set plan on the Cabinet submission and  
examine	 status	of	 the	 issues.	 In	 fiscal	 year	2011,	 the	Secretariat	of	 the	Cabinet	 various	activities 
as follows:
  1.6.1 Personnel development to support changing of Cabinet Meeting, had conducted 
the conference of the representatives of government agencies to receive and suggestion  
on CABNET system. Representatives from 17 government agencies participated the conference, 
namely, Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 

Tourism and Sports, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Transport, Ministry 

of Information and Communication Technology, Ministry of Energy, Ministry of Commerce, Ministry  

of	Interior,	Ministry	of	Justice,	Ministry	of	Science	and	Technology,	Ministry	of	Public	Health,	Office	 

of	 the	 Permanent	 Secretary	 of	 the	 Prime	 Minister’s	 Office,	 Bureau	 of	 the	 Budget,	 and	 Office	 

of the National Economics and Social Development Board, to get opinions and suggestions to improve  

system	for	more	efficiency
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	 1.5	 ก�รพัฒน�ระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภ�รกิจของสำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร ี
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เริ่มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี	 2537	 ในการรับเรื่อง 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานภาพของเรื่อง	 ต่อมาในปี	 2554	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 
ไดด้ำเนนิการปรบัปรงุระบบดงักลา่วเพิม่เตมิ	 โดยขยายใหร้ะบบสามารถรบัเรือ่งทกุประเภท	 มกีารออกเลขโดยการพมิพ ์
สติ๊กเกอร์	 มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่องรับเข้า	 มีการสแกนเอกสารรับเข้า	 และเพิ่มเติมระบบสืบค้นเพื่อเปิดเอกสารได้	 
นอกจากนั้นยังมีการสร้างโปรแกรมแจ้งเตือนโดยเรียกจากหน้าระบบอินทราเน็ต	 มีการกำหนดสิทธิในการดูเรื่อง 
แจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ	เช่น	ผู้บริหาร	ผู้อำนวยการสำนักและกอง	และเจ้าหน้าที่	

  ทั้งนี้	 ได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ระบบเมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2554	 ณ	 ห้อง 
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	(อาคารเดิม)	จำนวน	4	รุ่นๆ	ละ	20	คน	
 

หน้�จอระบบแจ้งเตือนเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี

	 1.6	 โครงก�รระบบส�รสนเทศก�รประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์	(CABNET) 
	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์	 
(Cabinet	Network	 :	CABNET)	ขึน้ในป	ี2549	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบการประชมุคณะรฐัมนตรี	
ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว	 มีรูปแบบการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
อย่างมีมาตรฐาน	ทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรวดเร็วขึ้น	และส่วนราชการสามารถ	 
วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและตรวจสอบสถานะของเรื่องได้	 โดยในปี	 2554	 ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	 
ดังนี้	
  1.6.1 การพฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงระบบการประชมุคณะรฐัมนตร	ี ไดม้กีารจดัประชมุ 
ผูแ้ทนสว่นราชการเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะตอ่ระบบ	 CABNET	 โดยมสีว่นราชการเขา้รว่ม	 17	 หนว่ยงาน 
ไดแ้ก	่กระทรวงกลาโหม	กระทรวงการคลงั	กระทรวงการตา่งประเทศ	กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา	กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงพลังงาน	กระทรวงพาณิชย์		 
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงสาธารณสุข	 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 สำนักงบประมาณ	 และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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  1.6.2 The Secretariat of the Cabinet conducted a survey on CABNET to assess satisfaction  

of	CABNET	user	and	found	that	the	external	government		agencies	users	have	the	satisfaction	at	the	

level of 62.3 percent, while the internal users of the Secretariat of the Cabinet have the satisfaction 

at the level of 50.7

  1.6.3 In 2011, the Secretariat of the Cabinet conducted teams lectures and staff to meet  

the staff of 26 government agencies according to CABINET Visit Project as follows : Ministry of Defense,   

Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Transport,  

Ministry of Labour, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Natural Resources  

and Environment, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Science and  

Technology,	Ministry	of	Industry,	Office	of	the	National	Security	Council,	Office	of	the	Public	Sector	 

Development	Commission,	Office	of	the	National	Economic	and	Social	Advisory	Council,	Office	of	 

His Majesty’s Principal Private Secretary, National Intelligence Agency, Public Relations Department,  

the	Secretariat	of	the	House	of	Representatives,	the	Secretariat	of	the	Senate,	Office	of	the	National	 

Economics	and	Social	Development	Board,	Office	of	the	Courts	of	Justice,	Office	of	the	Education	 

Council,	Department	of	Environmental	Quality	Promotion,	the	Department	of	National	Parks,	Wildlife	 

and	Plant	Conservation,	Office	of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	 and	Planning	and	 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

	 1.7	 Project	to	construct	Storage	and	Retrieval	Appointment	Qualification	Information	

System

	 	 One	important	duties	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	is	to	examine	qualification	of	the	

government	officers	and	political	officers,	executives	of	the	government	agencies	and	committee	 

that submitted to cabinet by the organization to be appointed. Thus, in 2011 the Secretariat of the  

Cabinet	start	constructing	Storage	and	Retrieval	Appointment	Qualification	Information	System	using	 

primary data from 3 sources namely, data on position holding of civil servant, data on political  

officers	appointment	and	data	on	appointment	of	the	various	commission.	The	Storage	and	Retrieval	

Appointment	Qualification	Information	System	is	now	completed	both	in	data	import	system	and	

connecting to Cabinet resolutions database. Data retrieval system and data reporting is now under 

testing operation of storage and retrieval process and will be inspected later on.
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  1.6.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ	 CABNET	 
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	CABNET	พบว่าหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจระดับร้อยละ	62.3	 
ขณะที่ผู้ใช้ระบบภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	50.7	
  1.6.3 ในช่วงปี	2554	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่พบปะเจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการต่างๆ	ตามโครงการ	CABNET	Visit	เพื่อแนะนำการใช้งานระบบการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน	(Template)	 
รวม	26	หนว่ยงาน	 ไดแ้ก	่กระทรวงกลาโหม	กระทรวงการคลงั	กระทรวงการตา่งประเทศ	กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  
กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวง 
อตุสาหกรรม	 สำนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต	ิ สำนกังาน	 ก.พ.ร.	 สำนกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
สำนักราชเลขาธิการ	 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	 กรมประชาสัมพันธ์	 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 สำนักงาน	 
เลขาธิการวุฒิสภา	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 สำนักงานศาลยุติธรรม	 สำนักงาน	 
เลขาธกิารสภาการศกึษา	 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	 กรมอทุยานแหง่ชาต	ิ สตัวป์า่และพนัธุพ์ชื	 สำนกังานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

	 1.7	 โครงก�รจัดทำระบบจัดเก็บและค้นห�ข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติในก�รแต่งตั้ง 

  ภารกจิสำคญัประการหนึง่ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี คอื	 การตรวจสอบคณุสมบตัใินการแตง่ตัง้ 

ขา้ราชการประจำและขา้ราชการการเมอืง	 ผูบ้รหิารหนว่ยงานของรฐั	 และคณะกรรมการทีห่นว่ยงานเสนอตอ่คณะรฐัมนตร ี

ดงันัน้	 ในป	ี 2554	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดเ้ริม่จดัทำระบบจดัเกบ็และคน้หาขอ้มลูสำหรบัตรวจสอบคณุสมบติั	

ในการแต่งตั้งขึ้น	 โดยนำข้อมูลเบื้องต้นจาก	 3	 แหล่ง	 ได้แก่	 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน	 ข้อมูล	 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง	 และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการต่างๆ	 ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นหา 

ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ทั้งในส่วนของระบบนำเข้าข้อมูลและการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล 

มติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งระบบค้นหาข้อมูลและการรายงานผลของข้อมูล	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บ	 

และค้นหาข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง	และตรวจรับงานเพื่อใช้งานต่อไป	
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 1.8 Conduct compiling of Cabinet resolutions
	 	 For	 fiscal	 year	 2011,	 the	 Secretariat	 of	 the	Cabinet	 had	 conducted	many	qualitative	 
compiling of Cabinet resolutions on social and security in various issues  such as :
  1. The Royal Titles of His Majesty the King
  2. The Royal Titles
  3. Her Royal Highness Princess Bejaratana
  4. Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
  5. Important Day of the Nation
  6. Important Year
  7. Guideline on disbursement central budget, advance money for emergency or  
   necessary cases
  8. Installation and usage telephone of the government agencies
	 	 9.	 Privilege	of	various	agencies
  10. Contracting between government agencies and private sectors
  11. Management of Rice Pawn project/Insurance of Agricultural Products during 2550 –  
   2554 B.E.
  12. Project promotion of using fertilizer to reduce manufacturing costs
  13. Development Remote Sensing Satellite (THEOS) Project
  14. Providing assistance which suffer from natural disaster
	 	 15.	Patent	Permit	Approval	(2549	–	2554	B.E.)
  16. Maptaphut

2. Function Concerning Legal Matters
 2.1 Legislation Development
	 The	Cabinet	resolution	on	26	January	2010	has	defined	guidelines	for	legislation	development	
of	government	agencies	for	fiscal	year	2010	to	 invalidate,	 improving	or	amending	legislations	with	
provisions on inappropriate authorization or permission, by separating working process in 2 phases as :
  2.1.1 Operation of Legislation Development Phase1
   2.1.1.1 The Secretariat of the Cabinet is the host agency in legislation development of  
the government agencies by taking responsibility over indicator 14, the level of success of operation 
of the legal development plan and appointed the Committee to Supervise, Monitor and  
Accelerate Legislation Development of Government Agencies, 4 of Subcommittee to Negotiate 
Agreements and Evaluate Legislation Development and 1 of Subcommittee to Consider Appeals on 
Evaluation Results of Legislation Development
	 	 	 2.1.1.2	 Operation	Results	of	Legislation	Development	for	fiscal	year	2010
    (1) Altogether, 52 laws have been proposed for development by govern-
ment agencies, as 13 ministries/agencies and 22 departments
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	 1.8	 ก�รจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตร ี

	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเชิงคุณภาพด้านสังคมและ

ความมั่นคงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	จำนวนหลายเรื่อง	ที่สำคัญ	อาทิ	

	 	 1.	 พระราชสมัญญา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

	 	 2.	 พระราชสมัญญา	

	 	 3.	 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	

	 	 4.	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	

	 	 5.	 วันสำคัญของชาติ	

	 	 6.	 ปีสำคัญ	

	 	 7.	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	

	 	 8.	 การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ	

	 	 9.	 สิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ	

	 	 10.	การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน	

  11. การบรหิารจดัการโครงการรบัจำนำขา้ว/โครงการประกนัราคาพชืผลทางเกษตรในชว่งป	ี2550	-	2554 

	 	 12.	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	

	 	 13.	โครงการพัฒนาดาวเทียม	Remote	Sensing	ของประเทศไทย	(ดาวเทียม	THEOS)		

	 	 14.	การให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	

	 	 15.	การอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่	(ปี	2549-2554)	

	 	 16.	มาบตาพุด	

 
2.	 ง�นเกี่ยวกับกฎหม�ย	
	 2.1	 ง�นพัฒน�กฎหม�ย 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2553	 กำหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 โดยเป็นการดำเนินการยกเลิก	 ปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง	ไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม	ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	

	 	 2.1.1	 ก�รดำเนินง�นพัฒน�กฎหม�ย	ระยะที่	1 

   2.1.1.1 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดเ้ปน็เจา้ภาพในการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ	โดยรบัผดิชอบ 

ตัวชี้วัดที่	 14	 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย	 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ	 

และติดตามและดำเนินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	 จำนวน	 1	 คณะ	 คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและ	 

การประเมนิการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ	จำนวน	4	คณะ	และคณะอนกุรรมการพจิารณาอทุธรณผ์ลการประเมนิ 

การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	จำนวน	1	คณะ	

	 	 	 2.1.1.2	 ผลการดำเนินงานพัฒนากฎหมาย	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	มีดังนี้	

    (1) กฎหมายของสว่นราชการทีเ่สนอขอพฒันา	รวมทัง้หมด	52	ฉบบั	จำนวน	13	กระทรวง/ 

หน่วยงาน	รวม	22	กรม	
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 	 	 	 (2)	 Government	agencies	that	examined	laws	in	their	responsibilities	and	found	
no	 laws	to	be	processed	as	defined	 in	 the	guidelines	have	asked	 for	exemption	 from	legislation	
development, as follows:
	 	 	 	 	 (2.1)	 7	Ministries	asked	for	exemption	for	all	departments	in	their	jurisdiction
	 	 	 	 	 (2.2)	 12	Ministries	asked	for	exemption	for	some	departments	in	their	 
jurisdiction, amounting to 52 departments
     (2.3) Government agencies in the jurisdiction of the Prime Minister’s  
Office,	directly	responsible	to	the	Prime	Minister,	9	agencies
	 	 2.1.2	 Operation	of	Legislation	Development	for	fiscal	year	2011	Phase	2,	which	operated	 
continuously	from	the	operation	of	legislation	development	for	fiscal	year	2010	the	regulation,	 
guideline and evaluation process of legislation development of government agencies was  
set	for	fiscal	year	2011.	Government	agencies	have	to	draw	up	legislations	in	accordance	with	 
the	 approved	 legislation	 development	 plan	 to	 be	 finished	 within	 fiscal	 year	 2011	 (within	 
30 September 2011) as operation guideline set as follows;
	 	 	 2.1.2.1	 Office	of	the	Public	Sector	Development	Commission	and	the	Secretariat	of	 
the	Cabinet	set	the	legislation	development	guideline	of	government	agencies	for	fiscal	year	2011	 
for 2 indicators as follows:
    (1) Indicator 11.1, the level of success in weighted quality score in drafting  
legislations,	 amending	 or	 invalidating	 of	 legislations	 and	 auxiliary	 regulation	 in	 concerning	 with	 
approval/permission	 of	 government	 agencies.	 Government	 agencies	 have	 to	 finish	 drafting	 each	 
approved bills in accordance with the legislation and  enact later on.
    (2) Indicator 11.2, the level of success in supporting operation of government  
agencies’	 regislation	development	plan.	Office	of	 the	Permanent	Secretary	of	government	agencies	 
both	have	and	do	not	have	laws	to	develop	(except	Office	of	the	Permanent	Secretary	of	Ministry	 
of	Education)	have	to	compile	and	propose	operation	report	on	drafting	bills	of	affiliated	units	to	 
the	Secretariat	of	the	Cabinet	within	defined	time.
   2.1.2.2 The scoring evaluation of government agencies  performance will be considered  
in accordance with the assessment guideline for 5 steps, 1 score for each step as follows:

Scoring criteria Evaluation guideline Score 

Step 1 Examining,	studying	and	
analyzing each law completely 

 	Report	the	result	examining	and	analyzing	laws	or	
  other evidences showing the performance of analyzing  
  each laws which are approved by the committee/   
  subcommittee to Negotiate Agreements and   
  Evaluate Legislation Development 

1 

Step 2 Accomplish bill drafting    Draft bills which considered or approved by the  
  head of government agencies as the Department   
  level or equivalent 

1 
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    (2) สว่นราชการทีต่รวจสอบกฎหมายในความรบัผดิชอบแลว้ไมม่กีฎหมายทีต่อ้งพฒันาในลกัษณะ 

ดังกล่าว	จึงขอยกเว้นการพัฒนากฎหมาย	ดังนี้	

	 	 	 	 	 (2.1)	 กระทรวงที่ยกเว้นให้ทุกกรมในสังกัด	จำนวน	7	กระทรวง	

     (2.2) กระทรวงที่ขอให้ยกเว้นให้แก่บางกรมในสังกัด	จำนวน	12	กระทรวง	 

รวม	52	กรม 

     (2.3) ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี		

จำนวน	9	หน่วยงาน	

  2.1.2 ก�รดำเนนิง�นพฒัน�กฎหม�ยประจำปงีบประม�ณ	พ.ศ.	2554	ระยะที	่2	ซึง่เปน็การดำเนนิการ 

ต่อเนื่องจากการดำเนินงานพัฒนากฎหมายของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและ 

การประเมินผลการให้คะแนนการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2554	โดยส่วนราชการจะต้องยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	(ภายในวันที่	30	กันยายน	2554)	โดยมีแนวทางการดำเนินการ	ดังนี้	

   2.1.2.1 สำนกังาน	 ก.พ.ร.	 และสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดก้ำหนดแนวทางการพฒันากฎหมาย 

ของส่วนราชการ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	โดยกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัด	2	ตัวชี้วัด	ดังนี้	

    (1) ตวัชีว้ดัที	่11.1	ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่งนำ้หนกัของการยกรา่งกฎหมาย		

แกไ้ขหรอืยกเลกิกฎหมายและอนบุญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั	ิ อนญุาตของสว่นราชการ	 โดยสว่นราชการจะตอ้งดำเนนิการ 

ยกรา่งกฎหมายรายฉบบัตามแผนพฒันากฎหมายทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบใหแ้ลว้เสรจ็	และประกาศใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายตอ่ไป 

    (2) ตวัชีว้ดัที	่ 11.2	 ระดบัความสำเรจ็ของการสนบัสนนุการดำเนนิการตามแผนพฒันา	

กฎหมายของสว่นราชการ	 โดยสว่นราชการทีป่ระกอบดว้ย	สำนกังานปลดักระทรวงทัง้ทีม่แีละไมม่กีฎหมายจะตอ้งพฒันา 

(ยกเวน้สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร)	 ตอ้งดำเนนิการรวบรวมและจดัสง่รายงานผลการดำเนนิการยกรา่งกฎหมาย 

ของส่วนราชการในสังกัด	และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กำหนด	

   2.1.2.2 ในการประเมนิผลใหค้ะแนนการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันากฎหมายของสว่นราชการ 

จะพิจารณาตามแนวทางการประเมินผล	รวม	5	ขั้นตอน	ขั้นตอนละ	1	คะแนน	สรุปได้ดังนี้	

 

เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 แนวท�งก�รประเมินผล	 คะแนน	

ขั้นตอนที่	1	 ดำเนินการตรวจสอบ	ศึกษา	

วิเคราะห์กฎหมายรายฉบับแล้วเสร็จ	

  รายงานการตรวจสอบและวเิคราะหก์ฎหมาย	หรอืหลกัฐานอืน่ 

	 	 ที่แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ	 

	 	 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	 

	 	 เจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของ	 

	 	 ส่วนราชการ 

1 

ขั้นตอนที่	2	 การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ

แล้วเสร็จ	

 	ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาหรือผ่านความเห็นชอบแล้ว	

	 	 จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
1 
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Scoring criteria Evaluation guideline Score 

Step 3 Conduct public hearing of 
stakeholder or subject to the provisions 
of the law (Focus Group) 

  Reports or evidence to show the conducting  
  of public hearing in various types and have the   
  types and participants appropriated with the criteria  
  and the impact of laws those operated  

1 

Step 4 Go through the consideration 
of  the Committee on Legislation 
Development of Government Agencies  
(if any) and Minister 

  Report or evidence to show that the said bills had  
  gone through the consideration of  the Committee   
  on Legislation Development of Government Agencies 
  (if any) and Minister  

1 

Step 5 divided into 2 cases as follows: 
1. Case of the bill required to be   
	 submitted	to	the	cabinet	: submit  
 the bill to the Secretariat of the   
 Cabinet within 30 September 2011 
2. Case of the bill not required to be 
submitted 
	 to	the	cabinet	: had been enacted  
 to enforce within 30 September 2011  

  Case	of	the	bill	to	be	submitted	to	the	cabinet:	 
  transmission documents signed by Minister/Authorized 
  been sent to the Secretariat of the Cabinet and   
  had registered the receiving the said documents   
  within 30 September 2011 
  Case	of	the	bill	not	to	be	submitted	to	the	cabinet: 
  propose letter to inform the Secretariat of the   
  Cabinet to acknowledge the promulgation within   
  30 September 2011 

1 

Total scores (by item) 5 

   2.1.2.3 Results of government agencies’ performance in accordance with legislation  
developmentplan	in	fiscal	year	2011	are	as	follows:

No. Government Agency Title of the Bill/Operation Score 

1 Office of the Prime Minister   

 1.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 1.2 Office of the Consumer Protection Board 1. Draft Ministerial regulations on Defining   
 process to Certify the Association which has   
 the Right and Authority in case of the   
 Customer Violation  B.E. …. 

5 

2 Ministry of Defense   

 2.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 2.2 Defense Industrial Department,   
 the Defense Industry and Energy   
 Center 

1. Draft of Ministerial Regulations (No. ..)   
 B.E…. issued under the Arms Control   
 Acts B.E. 2530 

5 

3 Ministry of Finance   

 3.1 Office of the Permanent Secretary Submitting Report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 3.2 Public Debt Management Office  1. Draft Ministerial Regulations on Criterion   
 and Registration Process of Thai Consultant 
 B.E. 2554 

5 
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เกณฑ์ก�รให้คะแนน	 แนวท�งก�รประเมินผล	 คะแนน	

ขั้นตอนที่	3 มกีารจดัทำการรบัฟงัความคดิเหน็ 
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย	 
(Focus Group) 

 	รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำ	
	 	 การรับฟังความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ	ที่มีรูปแบบและ	 
	 	 ผู้มีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมกับความสำคัญและผลกระทบ	 
	 	 ของกฎหมายที่ดำเนินการ 

1 

ขั้นตอนที่	4 ผา่นการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ	 
ส่วนราชการ	(ถ้ามี)	และรัฐมนตร ี

  รายงานหรอืหลกัฐานวา่รา่งกฎหมายดงักลา่วไดผ้า่นการพจิารณา 
  ตรวจสอบจากคณะกรรมการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ 
	 	 (ถ้ามี)	และรัฐมนตร ี

1 

ขั้นตอนที่	5	 แบ่งออกเป็น	2	กรณี	ดังนี้	
1.	 กรณีร่�งกฎหม�ยที่ต้องนำเสนอ	 
	 คณะรัฐมนตรี	:	เสนอร่างกฎหมายมาที่	
	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่	 
	 30	กันยายน	2554	
2.	 กรณีร่�งกฎหม�ยที่ไม่ต้องนำเสนอ	 
	 คณะรัฐมนตรี	:	ได้มีการประกาศใช้บังคับ	
	 กฎหมาย	ภายในวันที่	30	กันยายน	2554	

  กรณีร่�งกฎหม�ยที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตร ี: 
	 	 มีหนังสือนำส่งร่างกฎหมายซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี/ผู้มีอำนาจ	 
  ลงนามมาทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีโดยมกีารลงทะเบยีน 
	 	 รับหนังสือดังกล่าวภายในวันที่	30	กันยายน	2554	

  กรณีร่�งกฎหม�ยที่ไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี	: 
	 	 มีหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบว่าได้มี	 
	 	 การประกาศใช้บังคับกฎหมายภายในวันที่	30	กันยายน	 
  2554 

1 

รวมคะแนน	(ร�ยฉบับ)	 5 
 

	 	 	 2.1.2.3	 ผลการประเมินให้คะแนนการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ส่วนราชการ	 
ดำเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	มีดังต่อไปนี้	

 

ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

1 สำนักน�ยกรัฐมนตรี	   

 1.1	 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 1.2 สำนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	 1. รา่งกฎกระทรวงกำหนดกระบวนการรบัรอง	
 การเป็นสมาคมที่มีสิทธิและอำนาจฟ้องคดี	
 เกีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองผูบ้รโิภค	พ.ศ.	....	

5 

2 กระทรวงกล�โหม	   

 2.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 2.2	 กรมการอุตสาหกรรมทหาร	 
	 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 
	 และพลังงานทหาร	

1.	 ร่างกฎกระทรวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ	 
	 ควบคุมยุทธภัณฑ์	พ.ศ.	2530	

5 

3 กระทรวงก�รคลัง	   

 3.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 3.2	 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 1.	 ประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	กำหนด	 
	 หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน	 
	 ที่ปรึกษาไทย	พ.ศ.	2554	

5 
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No. Government Agency Title of the Bill/Operation Score 

 3.3	 Excise	Department	 1. Draft of Ministerial Regulations   
	 Concerning	Liquor	Tax	Exemption	for		 
	 the	Liquor	Exportation	B.E.	…. 

3 

  2. Draft of Ministerial Regulations   
	 Concerning	Liquor	Tax	Refund	for	the		 
	 Liquor	Export	Out	of	the	Kingdom	B.E.	.…	 

3 

  3. Draft of Ministerial Regulations (No. ..) B.E. .… 3 

 3.4 Customs Department 1. Draft Custom Act (No. ..)  B.E. …. 5 

 3.5 Revenue Department 1. Draft Act Amendment of Revenue Code   
 (No. ..)  B.E. …. 

5 

4 Ministry of Social Development and Human 
Security 

  

 4.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 4.2 National Office for Empowerment of   
 Persons with Disabilities  

1. Draft Empowerment of Persons with   
 Disabilities Act   (No. ..)  B.E. …. 

5 

  2. Draft of Regulation of the Committee on   
 Promotion and Development of Disable   
 People on Criteria, Procedure, Conditions, 
 Having Identity Card for Disable People,   
 Defining the Right and Changing the Right, 
 Discarding the Right and Duration ID card   
 of Disable People (No. ..)  B.E. …. 

5 

 4.3 Department of Social Development   
	 and	Welfare 

1. Draft of Department of Social Development 
 and	Welfare,	on	Invalidation	of	the	Regulation 
 of Department of Social Development   
	 and	Welfare	on	the	Fund	for	the	Poors,		 
 B.E. 2547 

5 

5 Ministry of Transport   

 5.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

5.2 Marine Department 1. Draft of Ministerial Regulation (No. ..)   
 B.E. ….  Issued  under the Act of Lading  
 in Thai Sea Boundary B.E. 2456 

Approved 

to revoke 

the draft
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ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

 3.3	 กรมสรรพสามิต	 1. รา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการยกเวน้ภาษสีรุา 

	 สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 

	 พ.ศ.	....	

3 

  2.	 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคืนภาษีสุรา	 

	 สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 

	 พ.ศ.	....	

3 

  3.	 ร่างกฎกระทรวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 

	 ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา	 

	 พ.ศ.	2493	

3 

 3.4	 กรมศุลกากร	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 5 

 3.5	 กรมสรรพากร	 1. รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร 

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

4 กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย์	   

 4.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม	 

	 และความมั่นคงของมนุษย์	

จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 4.2	 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	 

	 ชีวิตคนพิการแห่งชาติ	

1.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา	 

	 คุณภาพชีวิตคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

  2.	 ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา	 

	 คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ	์

	 วธิกีารและเงือ่นไข	การยืน่คำขอมีบัตรประจำตัว	

	 คนพิการและการออกบัตร	การกำหนดสิทธิหรือ	 

	 การเปลี่ยนแปลงสิทธิ	การขอสละสิทธิของ	 

	 คนพิการ	และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ	 

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

 4.3	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 1.	 ร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 

	 ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 

	 ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ราษฎรอัตคัดขาดแคลน	 

	 ทั่วไป	พ.ศ.	2547	พ.ศ.	....	

5 

5 กระทรวงคมน�คม	   

 5.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 5.2	 กรมเจ้าท่า	 1. รา่งกฎกระทรวง	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ออกตามความ 

	 ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย	 

	 พระพุทธศักราช	2456	

เห็นชอบ	

ให้ถอน	

ร่าง	

กฎหมาย	

ดังกล่าว	
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  2. Draft of Regulation on Ship Inspection   
 (No. ..)  B.E. …. 

5 

 5.3 Department of Land Transport  1. Draft of Ministerial Regulation of Uniform   
 for Licensed Drivers, B.E. …. (former Draft   
 of Ministerial Regulation No. ..  (B.E. ….  
 Issued under Land Transportation   
 B.E. 2522) 

5 

  2. Draft of Ministerial Regulation of Uniform,  
 Decoration, Resume, Driver’s License Card,  
 License card for  Drivers in Public, Business,  
 sightseeing Vehicles and Public Motorcycle   
 (No. ..)  B.E. …. 

5 

  3. Draft of Ministerial Regulation of Abrogation 
 the Ministerial Regulation Issued under   
 Laws on Cars which Are Inappropriate 
 for Present Time (No. ..)  B.E. …. (Former   
 Draft of Ministerial Regulation of Abrogation 
 the Ministerial Regulation Cars which Are   
 Inappropriate for Present Time) Time   
 (No. ..)  B.E. …. 

5 

6 Ministry of Natural Resources and 
Environment 

  

 6.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

6.2 Pollution Control Department 1. Draft Bill on Promotion and Preservation 
 of Environment Quality B.E. ….

No

score

calculation

 6.3	 Department	of	Water	Resources 1. Draft	Bill	of	Private	Water	Supply	Business	
 B.E. …. 

5 

  2. Draft of Ministerial Regulation of Ministry   
 of Natural Resources and Environment   
 on Criteria on Operation of Privatization   
	 for	Water	Supply	Business	for	Safty	or		 
 Happiness of People (No. ..)  B.E. …. 

5 

 6.4 Royal Forest Department 1. Draft Bill on Forestry Plantations (No. ..) B.E. .... 5 

  2. Draft of Ministerial Regulation on Utilization 
 in Forest Area B.E. …. 

5 

  3. Draft of Ministerial Regulation on Defining 
 the Quality and Parts of Engine Saw B.E. …. 

5 



89รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

  2.	 ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ	(ฉบับที่	..)	

	 พ.ศ.	....	

5 

 5.3	 กรมการขนส่งทางบก	 1. รา่งกฎกระทรวงกำหนดเครือ่งแตง่กายของผูไ้ดร้บั 

	 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ	พ.ศ.	....	

	 (ชื่อเดิม	ร่างกฎกระทรวง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 

	 พ.ศ.	2522)	

5 

  2. รา่งกฎกระทรวงกำหนดเครือ่งแตง่กาย	เครือ่งหมาย 

	 ประวัติคนขับรถ	บัตรประจำตัวคนขับรถ	และ	 

	 การแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ	 

	 รถยนต์บริการธุรกิจ	รถยนต์บริการทัศนาจรและ	 

	 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

  3.	 ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตาม	 

	 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ	 

	 กาลปัจจุบัน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ชื่อเดิม	ร่าง	 

	 กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับที่	 

	 ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

6 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	   

 6.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 

	 และสิ่งแวดล้อม	

จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 6.2	 กรมควบคุมมลพิษ	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	 

	 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	....	

ไม่มีการ

คำนวณ

คะแนน	

 6.3	 กรมทรัพยากรน้ำ	 1. รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการประปาเอกชน 

	 พ.ศ.	....	

5 

  2.	 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	 

	 สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	หลักเกณฑ์การดำเนินการ	 

	 เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อ	 

	 ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน	 

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

 6.4	 กรมป่าไม้	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 5 

  2.	 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเข้าทำประโยชน์	 

	 ภายในเขตป่า	พ.ศ.	....	

5 

  3.	 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์	 

	 และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์	พ.ศ.	....	

5 
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  4. Ministerial Regulation on Defining Criteria,  
 Procedure and Condition in Requesting for  
 Permission and Issuing License to Have,   
 Produce or Import Engine Saw and Changing 
 Engine to Increase Power as well as the   
 Limitation of License Holder, B.E. 2551 

5 

 6.5	 Department	of	National	Parks,	Wildlife	
and Plant Conservation 

1. Draft Bill on Preservation and Protection   
	 Wildlife	(No.	..)		B.E.	…. 

5 

  2. Draft of Ministerial Regulation Defining  
 Format and Process to Inform of Possession 
 of Protected Animal and Carcass of   
 Protected Animal, Issuing Temporary    
 License	to	Possess	Wildlife	and	Certificate	 
 on Possession of Carcass Endangered   
	 Wildlife	(No.	..)		B.E.	…. 

5 

  3. Draft of Ministerial Regulation Defining   
 Criteria, Procedure and Condition on   
 Requesting and Issuing License on   
 Breeding of Reserved Animals or protected 
 Animal, Possession and Moving for Trading 
 of protected Animals, carcass of Protected 
 Animals and products from carcass of   
 Protected Animals (No. ..)  B.E. ….  

5 

7 Ministry of Commerce   

 7.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 7.2 Department of Foreign Trade 1. Draft	Bill	on	Export	and	Import	Goods	into		
 the Kingdom (No. ..)  B.E. ….  

4 

  2. Notification of Ministry of Commerce on   
	 exportation	of	Rice,	Elephant	and	Wood		 
	 off	the	Kingdom	B.E.	2549		 

4 

  3. Regulation of the Ministry of Commerce   
	 on	the	Export	of	Rice	(No.	1)	B.E.	2534,	 
	 (No.	7)	B.E.	2539,(No.	8)	B.E.	2540	and		 
 (No. 11) B.E. 2545 

1 

  4. Notification of Department of Foreign   
	 (Trade	No.99)	B.E.	2534	on	Criteria	and		 
	 Procedure	of	Exportation	of	Rice 

1 

  5. Regulation of the Ministry of Commerce on  
	 Collection	and	Payment	of	Extra	Fees		 
 on	Exportation	of	Rice	to	European	Union	 
	 B.E.	2539	and		(No.	2)	B.E.	2540 

5 



91รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

  4.	 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ	 
	 เงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต	 
	 ให้มี	ผลิต	หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และ	 
	 การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลัง	 
	 เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น	รวมทั้งคุณสมบัติและ	 
 ลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนญุาต	พ.ศ.	2551	

5 

 6.5	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 
	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

  2.	 ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ	และวิธีการแจ้ง	 
	 การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของ	 
 สตัวป์า่คุม้ครอง	การออกใบอนญุาตใหค้รอบครอง 
	 สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว	และการออกใบรับรอง	 
	 การครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง	 
	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

  3.	 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ	 
	 เงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการ	 
	 เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง	 
	 การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้า	 
	 ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง	ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและ	 
	 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง	 
	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

7 กระทรวงพ�ณิชย์	   

 7.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 7.2	 กรมการค้าต่างประเทศ	 1. รา่งพระราชบญัญตักิารสง่ออกไปนอกและการนำ 
 เขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	

4 

  2.	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	การส่งข้าว	ช้าง	 
	 และไม้	ออกไปนอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2549		

4 

  3.	 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าว	 
	 ไปนอกราชอาณาจักร	(ฉบับที่	1)	พ.ศ.	2534	 
	 (ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2539	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2540	 
	 และ	(ฉบับที่	11)	พ.ศ.	2545	

1 

  4.	 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ	(ฉบับที่	99)	 
	 พ.ศ.	2534	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการส่งข้าว	 
	 ออกไปนอกราชอาณาจักร	

1 

  5.	 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการเรียกเก็บ	 
 และชำระเงนิคา่ธรรมเนยีมพเิศษในการสง่ออกขา้ว 
	 ไปสหภาพยุโรป	พ.ศ.	2539	และ	(ฉบับที่	2)	 
	 พ.ศ.	2540	

5 
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  6. Draft of Notification of Ministry of   
 Commerce on Criteria, Procedure and   
	 condition	of	Permission	on	exportation		 
 of Elephant B.E. …. 

4 

 7.3 Department of Intellectual Property 1. Draft Notification of Department of   
 Intellectual Property to Define Declaration  
 Form, Criteria, Procedure and Condition   
 of Production or Hiring to Produce, Changing  
 the Lists, Moving Place of Producing,   
 Certificate of Production, Certificate of   
 Prototypes, Conducting List of manufacturers,  
 Acquisition or Possession of Sale, Distributing,  
 Transferring Machines and Acquisition or   
 Possession the Polymers in Accordance   
 with CD Production Act B.E. 2548 

5 

8 Ministry of Interior   

 8.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 8.2 Department of Provincial Administration 1. Draft bill on the Control of Auction and   
 Antique Trade B.E. .... 

5 

  2. Draft Bill on Gambling B.E. …. 5 

  3. Draft Bill on Competition for Premium   
 or Reward B.E. .... 

5 

9 Ministry of Culture   

 9.1	 Office	of	the	Permanent	Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 9.2	 Fine	Arts	Department 1. Draft Bill on Publishing Notification   
 (No ..) B.E. …. 

5 

10 Office of Vocational Education Commission 1. Draft Regulation of Ministry of Education   
 on Education Management of High Vocational  
 Certificate B.E. 2545 B.E. 2547 (Amended    
 (No.2)  B.E.  ....  

2.9	

  2. Draft Regulation of Ministry of Education   
 on Education Management of High Vocational 
 Certificate B.E. 2546 B.E. 2547 (Amended    
 (No.2)  B.E.  .... 

2.9	
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

  6.	 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์		 

	 วิธีการและเงื่อนไข	การอนุญาตให้ส่งช้างออกไป	 

	 นอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	....	

4 

 7.3	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 1. ประกาศกรมทรพัยส์นิทางปญัญา	เรือ่ง	การกำหนด 

	 แบบรายการที่ต้องแจ้งหลักเกณฑ์	วิธีการและ	 

	 เงื่อนไข	การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต	 

	 การเปลี่ยนแปลงรายการ	การย้ายสถานที่ผลิต	 

	 เครื่องหมายรับรองการผลิต	เครื่องหมายรับรอง	 

	 งานต้นแบบ	การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต	 

	 การได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง	หรือจำหน่าย	 

	 จ่าย	โอนเครื่องจักร	และการได้มาหรือมีไว้ใน	 

	 ครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกตามพระราชบัญญัติ	 

	 การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี	พ.ศ.	2548	

5 

8 กระทรวงมห�ดไทย	   

 8.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 8.2	 กรมการปกครอง	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด	 

	 และค้าของเก่า	พ.ศ.	....	

5 

  2.	 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน	พ.ศ.	....	 5 

  3.	 ร่างพระราชบัญญัติการแถมพกหรือรางวัล	 

	 ด้วยการเสี่ยงโชค	พ.ศ.	....	

5 

9 กระทรวงวัฒนธรรม	   

 9.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 9.2	 กรมศิลปากร	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์	(ฉบับที่	..)	 

	 พ.ศ.	....	

5 

10 สำนักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 1.	 ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด	 

	 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 

	 พ.ศ.	2545	พ.ศ.	2547	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	 

	 พ.ศ.	....	

2.9	

  2.	 ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด	 

	 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 

 ชัน้สงู	พ.ศ.	2546	พ.ศ.	2547	แกไ้ขเพิม่เตมิ 

	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	....	

2.9	
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No. Government Agency Title of the Bill/Operation Score 

11 Ministry of Industry   

 11.1 Office of the Permanent Secretary Submitting report on operation results of bill 
drafting as stated the legislation development 
plan within the time limit 

5 

 11.2	 Department	of	Industrial	Works 1. Draft Factory Act (No ..) B.E. …. 5 

  2. Draft Ministerial Regulation (No ..) B.E. ….   
 issued under the Factory Act B.E.  2535 

5 

  3. Draft Ministerial Regulation on Defining   
 to Have Skilled Personnel to Use  
 Keep Distribute and Contain Gas at   
 the Factory (No ..) B.E. .... 

5 

  4. Draft Notification of the Ministry of Industry  
 Subject: Descriptions of Factory Types   
 and Sizes, Procedure for the Control of   
	 Discharges	of	Wastes,	Pollutants,	or	Any		 
 Substances that Cause Adverse Effects   
 on the Environment, Qualifications of   
 Supervisors and Operators, and Criteria   
 for Registration of the Supervisors of Pollution 
 Prevention Systems (No ..) B.E. .… 

5 

 11.3 Thai Industrial Standards Institute  1. Draft bill on Industrial Product Standards   
 (No ..) B.E. …. 

5 

12 National Office of Buddhism 1. Draft Regulation of the Office of National   
 Buddhism on Security and Safety   
 Measures in the Buddha Monthon area,   
 B.E. .... 

4 

 2.2 Examining Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet
  2.2.1 According to regulation of the Office of the Prime Minister Regulation on Conducting  
and	Examining	Draft	Bill	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	B.E.	2549,	defined	to  
establish	the	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to		 
the Cabinet. Each committee shall have not more than 7 members, comprising representative of   
the Office of the Council of State, representative of the Secretariat of the Cabinet, representative   
of the other government agencies and scholars. The scholar committee shall be the chairperson   
of committee. The Committee to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	 
to the Cabinet shall hold office for a term of four years as from the date of appointment. The staff   
of the Secretariat of Cabinet shall be the secretary to the Committee. At present, there are 6 appointed  
committees	of	the	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted 
to the Cabinet. 
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ลำดับที่	 ส่วนร�ชก�ร	 ชื่อร่�งกฎหม�ย/ก�รดำเนินก�ร	 คะแนน	

11 กระทรวงอุตส�หกรรม	   

 11.1	 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 จดัสง่รายงานผลการจดัทำรา่งกฎหมายตามแผนพฒันา 

กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา	

5 

 11.2	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 5 

  2.	 ร่างกฎกระทรวง	ฉบับที่	..	(พ.ศ.	....)	ออกตาม	 

	 ความในพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	

5 

  3. รา่งกฎกระทรวงกำหนดใหม้คีนงานซึง่มคีวามรูเ้ฉพาะ 

	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้	เก็บ	ส่ง	และ	 

	 บรรจุก๊าซประจำโรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

  4.	 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	กำหนด	 

	 ชนิดและขนาดของโรงงาน	กำหนดวิธีการควบคุม	 

 การปลอ่ยของเสยี	มลพษิ	หรอืสิง่ใดๆ	ทีม่ผีลกระทบ 

 ตอ่สิง่แวดลอ้ม	กำหนดคณุสมบตัขิองผูค้วบคมุดแูล 

 ผูป้ฏบิตังิานประจำสำหรบัระบบปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม 

	 เป็นพิษ	และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม	 

	 ดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	 

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

 11.3	 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 1. รา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

5 

12 สำนักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ	 1.	 ร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 

	 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ	 

	 พุทธมณฑล	พ.ศ.	....	

4 

 

	 2.2	 ง�นตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

  2.2.1 ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการจดัทำและการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัทิีเ่สนอ 

คณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2549	 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตร ี

เรยีกโดยย่อว่า	 “คกอ.”	 ซึ่งแต่ละคณะมีจำนวนกรรมการไม่เกิน	 7	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ	

กฤษฎีกา	 ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ผู้แทนหน่วยงานของรัฐอื่น	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 

เปน็ประธานกรรมการ	 มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	 4	 ป	ี นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้	 โดยใหเ้จา้หนา้ทีส่ำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ	 ซึ่งปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ 

คณะรัฐมนตรี	รวม	6	คณะ	
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  2.2.2 According to the stated Regulation of the office of the Prime Minister, the Committee  
to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	shall	have	the		 
following authorities and duties: 
   2.2.2.1 Examining	draft	auxiliary	regulation	with	the	cabinet	resolution,	Prime	Minister’s	 
or Deputy Prime Minister’s Order or as to the request Office Secretariat of the Cabinet 
   2.2.2.2 Proposing opinion and suggestion concerning with draft legislation and draft  
auxiliary	 regulation for consideration of the cabinet as to reguested in the cabinet resolution or  
Prime Minister’s or Deputy Prime Minister’s Order or as to the request of the Secretariat at the Cabinet 
   2.2.2.3 Inviting the representatives of the sponsor government agencies of the draft  
legislation and	draft	 auxiliary	 regulation,	 others	 concerning	 government	 agencies	 or	 representatives	 of		
the private	sector	to	explain	or	give	opinion	for	consideration	
  2.2.3 Operation	results	on	consideration	draft	legislation	and	draft	auxiliary	regulation	of	 
6	committees	of	 the	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted 
to	the	Cabinet	in	fiscal	year	2011	comprises	of	9	draft	regulations	and	50	draft	announcements		
  2.2.4 The	Secretariat	of	the	Cabinet	had	defined	to	examine	the	satisfaction	of	the	Committee	 
to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	the	performance	 
indicator	in	fiscal	year	2011	in	surveying	of	the	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft		 
Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	satisfaction	on	the	Secretariat	of	the	Cabinet’s	services  
in	2011,	34	people	answered	questionnaires	from	the	total	39,	can	be	concluded	as	follows:	
   2.2.4.1 Satisfaction on the quality of over all services found that the Committee  
to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	satisfies	 the		 
quality	of	over	all	services	at	the	average	score	equivalent	to	4.9	from	5.	When	considering	in	each		 
main issues, it is found that satisfaction on services is the most satisficed issue at the average score   
of 4.74, then is the secretariat work at the average score of 4.72. For procedure/process of services   
the	score	of	is	4.69,	while	the	satisfaction	of	the	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft		 
Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	on	Infrastructure	is	at	the	average	score	of	4.61	
   2.2.4.2 Satisfaction on details of minor issues found that top 5 most satisfaction of the  
Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	Submitted	to	the	Cabinet	are:	
    (1) Satisfaction on willingness to serve throughout the meeting at the average  
score of 4.85 
    (2) Getting the coordination in advance before meeting at the average   
score of 4.82 
    (3) Decency in dressing, personality, characteristics and demeanor at the  
average score of 4.82 
    (4) Accuracy of data, documents used in meeting at the average score 
of	4.79 
    (5) Overall service results for conducting meeting at the average score 
of	4.79 
   2.2.4.3 The	Committee	to	Examine	Draft	Legislation	and	Draft	Auxiliary	Regulation	 
Submitted to the Cabinet has suggestion to develop services such as : improve document disposition  
during the meetting, circulate agenda to committee in advance, proposals to the committee should be  
analyzed and provided with suggestion and sufficient information.  
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  2.2.2 ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรดีงักลา่วกำหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตั ิ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่	ดังนี้	

   2.2.2.1 ตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 คำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ 

รองนายกรัฐมนตรี	หรือตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ	

   2.2.2.2 พจิารณาเสนอความเหน็และขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัเิพือ่ประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	หรือตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี	หรือ 

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ	

   2.2.2.3 เชญิผูแ้ทนของหนว่ยงานของรฐัเจา้ของรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตั	ิ หนว่ยงานของรฐัอืน่ 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรือผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง	หรือให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา	

  2.2.3 ผลการดำเนนิงานการตรวจพจิารณารา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 รวม	 6	 คณะ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 ประกอบด้วย		 

ร่างระเบียบ	จำนวน	9	ฉบับ	และร่างประกาศ	จำนวน	50	ฉบับ	

  2.2.4 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดก้ำหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554		 

ในการดำเนนิการสำรวจความพงึพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรี	

ต่อการให้บริการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม	 จำนวน	 34	 คน	 จากทั้งหมด	 39	 คน		 

สรุปผลไดด้ังนี้	

   2.2.4.1 ความพงึพอใจตอ่คณุภาพของการใหบ้รกิารในภาพรวมพบวา่	คณะกรรมการตรวจสอบ 

รา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัมิคีวามพงึพอใจตอ่คณุภาพของการใหบ้รกิารทีค่ะแนนเฉลีย่เทา่กบั	 4.69	 จากคะแนนเตม็ 

5	 คะแนน	 โดยเมือ่พจิารณาในแตล่ะประเดน็หลกัพบวา่	 มคีวามพงึพอใจตอ่ผลของการใหบ้รกิารมากทีส่ดุทีค่ะแนนเฉลีย่	

เทา่กบั	 4.74	 รองลงมาฝา่ยเลขานกุารทีค่ะแนนเฉลีย่	 4.72	 สว่นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีค่ะแนนเฉลีย่	 4.69	 

ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ	 มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ที่คะแนนเฉลี่ย	4.61	

   2.2.4.2 ความพงึพอใจในรายละเอยีดของประเดน็ยอ่ยพบวา่	 ประเดน็ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติมีความพึงพอใจสูง	5	อันดับแรก	คือ	

	 	 	 	 (1)	 ความเต็มใจในการให้บริการตลอดการประชุม	คะแนนเฉลี่ย	4.85	

	 	 	 	 (2)	 ได้รับการประสานงานล่วงหน้าก่อนการประชุม	คะแนนเฉลี่ย	4.82	

	 	 	 	 (3)	 ความเหมาะสมในการแต่งกาย	บุคลิก	ลักษณะ	ท่าทาง	คะแนนเฉลี่ย	4.82	

	 	 	 	 (4)	 ความถูกต้องของข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการประชุม	คะแนนเฉลี่ย	4.79	

	 	 	 	 (5)	 ผลการบริการในภาพรวมของการจัดการประชุม	คะแนนเฉลี่ย	4.79	

   2.2.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบรา่งกฎหมายและรา่งอนบุญัญตัไิดใ้หข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

งานบรกิาร	 เชน่	 ควรปรบัปรงุการจดัวางเอกสารในหอ้งประชมุ	 ควรแจง้หรอืประสานงานวาระการประชมุกอ่นลว่งหนา้ 

ให้เร็วขึ้น	บันทึกเสนอคณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์และเสนอแนะพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ	เป็นต้น 
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3. Function on Royal Affairs  
 3.1 To promote using of the Requesting for Royal Decorations Program 
  The Secretariat of the Cabinet develops the Requesting for Royal Decorations Program   
continuously to support operation on the requesting for Royal Decorations to be conducted without 
mistake, with work procedure shortened, especially a process on preparing document to support   
the requests and the compilation of the name list of requestees. 
  In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet has redeveloped the program on   
requesting for Royal Decorations, so that it supports the operation more effectively as follows: 
  3.1.1 To adjust condition of the requesting for Royal Decorations in program in accordance 
with	minimum	and	maximum	salary	rates	as	defined	in	the	Royal	Decree	on	Adjustment	of	Minimum 
and	Maximum	Salary	Rates	for	Civil	Servant	B.E.	2554	
  3.1.2 To improve data input pages for more convenience in operation 
  3.1.3 To improve a program to be recorded beneficence of the state enterprise employee  
to be able to import	from	the	excel	file	

  The stated program is uploaded to the Secretariat of the Cabinet website (www. thanundon. 

soc.go.th) and agencies can download to use in operation. 
 
 3.2 Visiting personnel other agencies who responsible for operating the Royal Decorations 
affairs 
  The Secretariat of the Cabinet conducted activities to visit personnel who responsible   
for the Royal Decorations affairs of various government agencies to obtain problems and obstacles   
and proposing suggestion concerning the Royal Decorations affairs in order to run a working process  
smoothly. The activities had been conducted for 5 times, attended and participated in questioning   
by total numbers of 154 persons as follows: 
  3.2.1 Ministry of Interior, 24 June 2011, 24 persons participated 
	 	 3.2.2	 Ministry	 of	 Natural	 Resources	 and	 Environment,	 29	 June	 2011,	 30	 persons		 
participated 
  3.2.3 Ministry of Agriculture and Cooperatives, 1 July 2011, 35 persons participated 
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3.	 ง�นประส�นง�นกับส่วนร�ชก�รในพระองค ์
	 3.1	ก�รส่งเสริมก�รใช้โปรแกรมก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ ์

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดพ้ฒันาโปรแกรมการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณม์าอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพือ่สนบัสนนุใหก้ารปฏบิตังิานการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณเ์ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย	 และสามารถ 

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน	

  ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงโปรแกรมการขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดังนี้	

	 	 3.1.1	 ปรับปรุงเงื่อนไขการขอพระราชทานในโปรแกรมให้ตรงกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้กำหนด

ไว้ในพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	2554	

	 	 3.1.2	 ปรับปรุงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น	

  3.1.3 ปรบัปรงุการบนัทกึความดคีวามชอบของพนกังานรฐัวสิาหกจิใหส้ามารถนำเขา้จาก	Excel	File	ได ้

  ทั้งนี้	 ได้นำโปรแกรมดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์	 www.thanundon.soc.go.th	 เพื่อให้หน่วยงานสามารถ 

ดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้	

	 3.2	ก�รเยี่ยมเยือนเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ของหน่วยง�น	(คร.สัญจร) 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัทำกจิกรรมการเยีย่มเยยีนเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

ของหนว่ยงานตา่งๆ	 เพือ่รบัทราบปญัหาอปุสรรคและใหค้ำปรกึษาแนะนำการปฏบิตังิานเกีย่วกบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ	 เป็นไปด้วยความ 

เรยีบรอ้ย	โดยไดด้ำเนนิการรวม	5	ครัง้	มเีจา้หนา้ทีเ่ขา้รว่มรบัฟงัการชีแ้จงและซกัถามปญัหารวมทัง้สิน้	จำนวน	154	คน 

ดังนี้	

	 	 3.2.1	 กระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2554	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	24	คน	

	 	 3.2.2	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 2554	 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม		 

30	คน	

	 	 3.2.3	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2554	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	35	คน	
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  3.2.4 Ministry of Public Health, 8 July 2011, 30 persons participated 
  3.2.5 Ministry of Justice of participants, 12 July 2011, 35 persons participated 
 
 3.3 Conducting database of scholars to support the operation on requesting the granting  
of Dushdi Mala Medals 
  One of important function concerning whit acoordination on Royal Affairs in responsibilities  
of the Secretariat of the Cabinet is requesting the granting of Dushdi Mala Medals for scholar who 
has	proven	his	excellence	in	each	fields	and	bring	the	most	benefit	to	the	country	in	accordance		 
with the Regulation on Requesting the Granting of Dushdi Mala Medals B.E. 2521. For the stated   
operation, the opinions of other scholars as well as the Dushdi Mala Medals grantees in the same   
field from the others agencies are important in supporting consideration of the Committee on   
Requesting the Granting of Dushdi Mala Medals for more cautious to get the appropriate person for   
granting. Previously the Secretariat of the Cabinet, as the secretary of the committee, had conducted  
the list of scholar in each field who is approriate to be appointed to give suggestion on achievement  
of the nominees, by gathering a list of scholar received from government agencies and various   
institution of education. However the processing and retrieving data could not operate conveniently  
and rapidly. Thus, information technology had been taken to use in operation on conducting scholar  
database for accuracy and completeness. However, the Secretariat of the Cabinet still have to   
cooperate to receive the updated data from government agencies an institution of education   
continuously. 
 
 3.4 Holding the Seminar to Enhance Performance on the Function Concerning with   
Royal Affairs  
  The Secretariat of the Cabinet had conducted the Seminar to Enhance Performance   
on the Function Concerning with Royal Affairs, in accordance with strategy to admire the Royal Institute  
and to keep royal tradition and traditional custom, as well as enhancing operation efficiency concerning  
the Royal Affairs in accordance with strategy plan of the Secretariat of the Cabinet (2011-2014).   
The seminar was conducted on 26 August 2011 at the Royal Thai Navy Convention Hall for the following  
purposes; 
	 	 3.4.1	 To	explain	 and	 inform	 the	practices	 in	 order	 to	bring	 about	 improvement	 and		 
development of the cooperation between the others government agencies and the Secretariat of   
the Cabinet on the function concerning the Royal Affairs for more efficiency  
  3.4.2 To obtain obstacles and resolutions as well as suggestions for bringing about to   
cooperation efficiency  
  3.4.3 To enhance good coordination between government agencies and the Secretariat  
of the Cabinet that will lead to success of performance concerning the Royal Affairs  
  3.4.4 To develop supporting for public system administration of the Cabinet and efficiency 
function on the Royal Affairs. There were 200 representatives of the Ministries, various departments,  
independent entities and agencies of Royal Affairs participated the seminar and divided into 8 function  
groups, consists of; 
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	 	 3.2.4	 กระทรวงสาธารณสุข	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2554	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	30	คน	
	 	 3.2.5	 กระทรวงยุติธรรม	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2554	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	35	คน	
 
 3.3 ก�รจัดทำฐ�นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ	 สำหรับก�รปฏิบัติง�นก�รขอพระร�ชท�นเหรียญดุษฎีม�ล� 
เข็มศิลปวิทย� 
	 	 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ	 
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญประการหนึ่ง	คือ	การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	เข็มศิลปวิทยา	ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรง	 
คุณวุฒิในทางศิลปวิทยาอันได้แสดงให้ประจักษ์แล้วในสาขาวิชาต่างๆ	และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติตาม 
ระเบยีบวา่ดว้ยการขอพระราชทานเหรยีญดษุฎมีาลา	 เขม็ศลิปวทิยา	 พ.ศ.	 2521	 ซึง่ในการดำเนนิการดงักลา่วความเหน็ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	 เข็มศิลปวิทยา	 ในสาขาเดียวกับผู้ได้รับการเสนอขอ 
พระราชทานจากหน่วยงานต่างๆ	นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขอ 
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	 เข็มศิลปวิทยา	 เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น	 เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรได้รับ	 
การเสนอขอพระราชทานอย่างแท้จริง	 การปฏิบัติที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการฯ	 ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา	 ที่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ 
ให้ความเห็นต่อผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ	 โดยข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังกล่าวได้รับจากส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 แต่เนื่องจากการประมวลผลและค้นหาข้อมูลยังไม่สามารถ	 
ดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ดังนั้น	จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยจัดทำฐานข้อมูล	 
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน	 อย่างไรก็ตาม	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังต้อง 
ประสานงานขอรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	
 
 3.4 ก�รสมัมน�เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รปฏบิตังิ�นต�มภ�รกจิก�รประส�นง�นกบัสว่นร�ชก�รในพระองค ์
  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนิโครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตามภารกจิ 
การประสานงานกบัสว่นราชการในพระองค	์ ซึง่เปน็ไปตามยทุธศาสตรก์ารเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละรกัษาไวซ้ึง่ 
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ	 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 (พ.ศ.	 2554-2557)	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 
2554	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ	คือ	
	 	 3.4.1	 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา	 
การปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ	 กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน 
กับส่วนราชการในพระองค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
  3.4.2 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค	 แนวทางแก้ไข	 และข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงาน	
ที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน	
  3.4.3 เพือ่เสรมิสรา้งการประสานงานทีด่รีว่มกนัระหวา่งสว่นราชการตา่งๆ	 กบัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	
  3.4.4 เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	 และภารกิจ 
การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวง	กรมต่างๆ	องค์กรอิสระ	และส่วนราชการในพระองค์	 จำนวน	
200	คน	แบ่งออกเป็น	8	กลุ่มภารกิจ	ประกอบด้วย	
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  Group 1 Seeking Royal Pardons  

  Group 2 Seeking for Thai naturalization 

  Group 3 Bestowing for Royal Justice and Royal Patronage 

  Group 4 Seeking for Royal Command in different issues  

  Group 5 Being in audience, in attendance upon royal arrival and departure in occasion   

of going aboard  

  Group 6 Appointment of government officials, individuals and committees which required  

to be made by Royal Command and needed Cabinet approval 

  Group 7 Appointment of government officials individuals and committees and leaving   

of government officials and individuals committees which required to be made Royal Command or 

Royal Acknowledgement of His Majesty without proposal to the cabinet for consideration, including  

Bestowing of Ranks and Requesting for Royal Decorations 

  Group 8 International relations 

  Furthermore,	in	the	same	occasion,	there	was	a	conference	to	explain	about	the	Requesting	 

for Royal Decorations to the officials of various agencies, and a special lecture on a topic working under  

“Performance	on”	by	Khun	Chantanee	Tanarak,	His	Majesty´s	Deputy	Principal	 Private	 Secretary,	 

that	gave	the	knowledge	of	Royal	Duties	and	Excellence	of	his	Majesty	the	King.	After	the	seminar,		 

the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Secretariat of the Cabinet conducted the   

documents and CD on conclusion of the seminar as to conclude the results of brain storming   

activity and resolution from various government agencies, including suggestion to enhance cooperation  

on Royal Affairs provided to various agencies to use as an operation guideline.  

 

 3.5 To organize exhibition to publicize knowledge on Royal Affairs and Royal Decorations  

  One important functions of the Secretariat of the Cabinet is the function on Royal Affairs 

such as bestowing for Royal Justice, seeking for Royal Appointment, Granting of ranks, request for   

the bestowal of Royal Decorations as well as having an audience with the Royal in Royal ceremony.  

All performances are to repay for His Majesty’s Kindness on government officer, public authority   

and all subjects. Besides to perform completely without error and compliance, still have keep up   

traditional practices inherited for a long time. Thus, to publicizce His Marjesty’s Royal Kindness   

as well as duties of the Secretariat of the Cabinet to the agencies, people or public in various occasion,  

the Secretariat of the Cabinet had publicized knowledge in concerning with the Royal Affairs and   

Royal	 Decoration	 by	 holding	 the	 exhibition	 and	 lectures	 to	 dissemination	 knowledge.	 For	 fiscal		 

year 2011, the Secretariat of the Cabinet had conducted 5 activities as follows: 

	 	 3.5.1	 Organized	 exhibition	 on	 Royal	 Decorations	 in	 the	 memorial	 of	 100	 years		 

of His Majesty King Chulalongkorn’s death on 22-25 October 2010, at Dusit Palace 
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	 	 กลุ่มที่	1	 การขอพระราชทานอภัยโทษ	

	 	 กลุ่มที่	2	 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเป็นไทย	

	 	 กลุ่มที่	3	 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์	

	 	 กลุ่มที่	4	 การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ	

	 	 กลุ่มที่	5	 การรับ	-	ส่งเสด็จในโอกาสเสด็จฯ	เยือนต่างประเทศ	

	 	 กลุ่มที่	6	 การแตง่ตัง้ขา้ราชการ	บคุคล	และคณะกรรมการตา่งๆ	ทีต่อ้งขอพระราชทานโปรดเกลา้ฯ	แตง่ตัง้ 

ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน	

	 	 กลุ่มที่	7	 การแตง่ตัง้ขา้ราชการ	บคุคล	และคณะกรรมการ	และการพน้จากตำแหนง่ของขา้ราชการ	บคุคล 

ที่ต้องขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ	หรือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท	โดยไม่ต้องเสนอ	 

คณะรฐัมนตรพีจิารณากอ่น	รวมทัง้การขอพระราชทานยศและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ	์การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต 

ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์	และการสถาปนาสมณศักดิ์	

	 	 กลุ่มที่	8	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

	 	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่	 

ของหน่วยงานต่างๆ	 ในโอกาสเดียวกัน	และมีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	“การปฏิบัติราชการเพื่อถวายงานใต้เบื้อง 

พระยคุลบาท”	 โดย	 คณุจนัทน	ี ธนรกัษ	์ รองราชเลขาธกิาร	 ซึง่ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัความสำคญัของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ	รวมทั้งแนวคิดในการปฏิบัติงานของข้าราชสำนักเพื่อถวายงาน	ทั้งนี้	ภายหลัง 

จากการสมัมนา	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัทำเอกสารและแผน่ซดีสีรปุผลการสมัมนาตามทีผู่แ้ทนจากหนว่ยงานตา่งๆ  

ส่วนราชการในพระองค์	 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมระดมความคิด	 และแนวทางการแก้ไขปญัหา		

รวมทั้งการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	 แจกจ่ายให้แก่ 

หน่วยงานต่างๆ	เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป	

 

	 3.5	ก�รจัดนิทรรศก�รเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับร�ชก�รในพระองค์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ ์

	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง	 คือ	 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับ	 

ส่วนราชการในพระองค์	 เช่น	 การขอพระราชทานความเป็นธรรม	 การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 การขอ 

พระราชทานยศ	และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	รวมทั้งการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธีหรือ	 

พิธีสำคัญ	การปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ดังกล่าว	นับเป็นการสนองพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และพสกนกิรทกุหมูเ่หลา่ ซึง่นอกจากการปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งครบถว้นตามบทบญัญตัขิองกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้	 

ยังต้องธำรงรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอีกด้วย	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเผยแพร่	 

พระมหากรณุาธคิณุ	 และภารกจิของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรดีงักลา่วแกห่นว่ยงาน	 กลุม่บคุคล	 หรอืสาธารณชน 

ในโอกาสต่างๆ	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการ	 

ในพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยจัดนิทรรศการและบรรยายเผยแพร่ความรู้	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 

ได้ดำเนินการรวม	5	ครั้ง	ดังนี้	

  3.5.1 การจัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงาน	 100	 ปี	 แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	22-25	ตุลาคม	2553	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	
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  3.5.2 Organized	exhibition	on	Royal	Decorations	in	60th Anniversary celebrations of Rajavithi 
Hospital on 21 April 2011, at Rajavithi Hospital 
	 	 3.5.3	 Lecture	 on	 “Criterion	 of	 Requesting	 for	 the	 Bestowal	 of	 Royal	 Decorations	 for		 
the	Government	Officers	in	Accordance	with	New	System	and	Type	of	Position”	on	28	April	2011,		 
at the Office of the Higher Education Commission 
	 	 3.5.4	 Lecture	 on	 “Royal	 Decorations	 and	 Concerning	 Regulations”	 on	 7	 June	 2011,		 
at the Government Public Relations Department 
	 	 3.5.5	 Lecture	on	“Royal	Decorations	for	the	Member	of	House	of	Representatives”	on		 
19	August	2011,	at	Parliament	Building	2	
 
 3.6 Conduct explanation conference on development the Royal Rank and title register  
database on internet 
  The Secretariat of the Cabinet had developed the Royal Rank and title register database  
for the Secretariat of the Cabinet to have the database to distribute and support the procedure   
on requesting for the bestowal of Royal Decorations and requesting for the Royal Patronage in   
concerning with a cremation for Royal Decoration possessors those had passed away and heir of   
the deceased in particular case, as well as to provide information to the agencies and public   
correctly and promptly. Develop the structure of database in website for agencies to access to the 
system	by	using	password	set	by	the	Secretariat	of	the	Cabinet	so	as	to	the	agencies	can	examine	
the	Royal	Rank	and	title	register	on	their	behalf.	The	stated	conference	was	conducted	to	explain		 
the government agencies which are all Ministries, Departments and State Enterprises at Royal Thai 
Navy Convention Hall, Bangkok, on 26 August 2011. There were 374 participated from 350 agencies 
and	expense	the	annual	budget	2011	for	total	500,000	Baht.	This	was	operated	together	with	the		 
Seminar to Enhance efficiency in performance function on Royal Affairs 
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	 	 3.5.2	 การจัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานครบรอบ	60	ปี	 โรงพยาบาลราชวิถี	 เมื่อวันที่	21		 
เมษายน	2554	ณ	โรงพยาบาลราชวิถี	

  3.5.3 การบรรยายเรื่อง	 “หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
ตามระบบและประเภทตำแหน่งใหม่”	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2554	ณ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
  3.5.4 การบรรยายเรือ่ง	“เครือ่งราชอสิรยิาภรณ	์และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง”	เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2554 
ณ	กรมประชาสัมพันธ์	
  3.5.5 การบรรยายเรือ่ง	“เครือ่งราชอสิรยิาภรณข์องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร”	เมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	2554 
ณ	อาคารรัฐสภา	2	
 
	 3.6	 โครงก�รจัดประชุมชี้แจงก�รพัฒน�ระบบให้บริก�รข้อมูลทะเบียนฐ�นันดรบนระบบอินเทอร์เน็ต 
	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรเพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 
มขีอ้มลูทะเบยีนฐานนัดรใหส้ามารถเผยแพรไ่ด	้ เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตังิานเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์
และการขอพระราชทานพระมหากรณุาตา่งๆ	 เชน่	การขอพระราชทานนำ้หลวงอาบศพ	เพลงิศพ	ดนิฝงัศพ	และหบีเพลงิ 
พระราชทานแกบ่คุคลทีไ่ดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณท์ีว่ายชนม	์และทายาทผูว้ายชนมก์รณกีารขอพระราชทาน 
เป็นกรณีพิเศษ	 รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานและประชาชนได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยพัฒนา 
ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ให้หน่วยงานต่างๆ	 สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้	 password	 ที่สำนักเลขาธิการ	 
คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้	 เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดรในหน่วยงานของตนเองได้ 
ทัง้นี	้ ไดจ้ดัประชมุชีแ้จงใหแ้กส่ว่นราชการทกุกระทรวง	กรม	และรฐัวสิาหกจิ	ณ	หอประชมุกองทพัเรอื	กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2554	 มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง	 374	 คน	 จากหน่วยงาน	 350	 หน่วย	 ใช้งบประมาณประจำปี	 
พ.ศ.	 2554	 จำนวน	 500,000	บาท	 ซึ่งดำเนินการร่วมกับโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม	 
ภารกิจการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	
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 3.7 Development of the Return of Royal Decorations system Program  
  Function on of Royal Decorations Royal Affairs in responsibility of the Secretariat of the   
Cabinet, concerning with requesting for the bestowal of Royal Decorations for the government   
officials, government employees and persons who contribute to the nation, apart from requesting   
for the bestowal for Royal Decorations and conducting Royal Ceremony for bestowing Royal Decorations  
or distributing Royal Decorations, the Secretariat of the Cabinet also tasked with the return of Royal  
Decorations in various cases as defined by related laws, returning the lower classes of Royal Decorations  
when bestowed higher classes, when Royal Decoration possessors pass away, and Royal command 
and permission of His majesty to recall. Royal Decorations have many families namely, the Most   
Illustrious	Order	of	Chula	Chom	Klao,	the	Most	Exalted	Order	of	the	White	Elephant,	the	Most	Noble  
Order of the Crown of Thailand and the Most Admirable Order of the Diredgunabhorn. Since in the 
past recent years, the number of Royal Decoration possessors has increased constantly that effect   
the budget on Royal Decorations contribution. Thus, returning Royal Decorations not only compliance  
with the laws but also reduce budget in contribution the Royal Decorations and the returned Royal  
Decorations will be restored in a good condition and use for bestowing again. 
 Since in each year, there are a lot of persons who return the Royal Decorations and  
returning money compensations in cases of the Royal Decorations cannot be returned. There is   
no technology system to support the operation on registering the received Royal Decorations,   
thus the Royal Decoration receiving system has been developed by conducting program to support  
the various operation process in each step such as identification the name of persons who receive  
and return the Royal Decorations, identification classes Royal Decorations those were returned,   
express	receipts and compile static of returning the Royal Decoration  
 
 3.8 Development registration system of the persons to have an audience with royalty for  
bestowing of sash class Royal Decorations 
	 	 In	fiscal	year	2009,	the	Bureau	of	Royal	Scribe	and	Royal	Decorations	cooperated	with		 
the Bureau of Information Administration in development the registration system of the persons to   
have an audience with royalty for bestowing of sash class Royal Decorations by using computer   
program (information technology system) to replace the registration by name lists. Previously,   
audiences, have to take long time for registration while the number of Royal Decoration possessors   
has increased constantly every year. The said program comprises with numbering database of   
an audience with royalty for bestowing, classes of the Royal Decorations which will be bestowed,   
title, name and family name. There are 1 host computer, 6 clients to input registration data.   
The process of registration is : input number of the persons who have an audience with royalty for   
bestowing	after	that	examine	the	correctness	and	confirm.	The	process	of	registration	can	be	done	
rapidly and the persons to have an audience with royalty for bestowing can do registration at all   
clients computer which is deferent from previous registration by name list and defined to register   
by numbering and form up the line for registration apart. The said system was offically used in the   
ceremony	 of	 bestowing	 the	 sash	 class	 Royal	 Decorations	 of	 the	 year	 2009	 (10	 April	 and	 
1 May 2010) and of the year 2010 (23 April and 3 May 2011). It can reduce time of  
registration process more than a half of the previous operation process time. Also in fiscal year 2011,  
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	 3.7	 โครงก�รพัฒน�ระบบก�รรับ	-	คืนเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ ์

	 	 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ	 

คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และบุคคล	 

ที่ได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศนั้น	 นอกจากการดำเนินการเสนอขอพระราชทานการจัดสร้าง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 และการจัดพิธีพระราชทาน	 หรือการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานแล้ว		 

ยังมีภารกิจในการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีต่างๆ	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ทั้งกรณีการคืนชั้นรองเมื่อได้รับ 

พระราชทานชั้นสูงขึ้น	กรณีผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์	และกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรม	 

ราชานญุาตใหเ้รยีกคนื	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณด์งักลา่วมหีลายตระกลู	 เชน่	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ลุจอมเกลา้	 เครือ่งราช 

อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	 และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

อนัเปน็ทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ	์ ทัง้นี	้ ในระยะทีผ่า่นมาจำนวนผูไ้ดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณม์จีำนวน 

มากขึ้นเป็นลำดับ	 ซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ดังนั้น	 การส่งคืนเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัตินอกจากจะเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วยังเป็นการช่วยลดภาระด้าน	 

งบประมาณในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้วย	 โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับคืนจะนำไปซ่อมให้มีสภาพ	 

สวยงามและนำมาใช้สำหรับพระราชทานต่อไป	

  เนือ่งจากในแตล่ะปมีผีูส้ง่คนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ	์ และชดใชร้าคาแทนเครือ่งราชอสิรยิาภรณท์ีไ่มส่ามารถ 

ส่งคืนได้เป็นจำนวนมาก	แต่ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

ดงันัน้	 จงึไดพ้ฒันาระบบรบั-คนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ	์ โดยจดัทำระบบโปรแกรมเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิดงักลา่ว 

ในขั้นตอนต่างๆ	 เช่น	 การระบุชื่อผู้ได้รับพระราชทาน	 และชื่อผู้ส่งคืน	 การระบุชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน	 

การออกใบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน	และการประมวลผลสถิติการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

 

 3.8 ก�รพฒัน�ระบบก�รลงทะเบยีนผูเ้ข�้เฝ�้ฯ	รบัพระร�ชท�นเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณช์ัน้ส�ยสะพ�ยประจำป ี

  ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้าฯ 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายโดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (ระบบสารสนเทศ)	 

แทนการลงทะเบยีนดว้ยระบบบญัชรีายชือ่	ซึง่แตเ่ดมิตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรบัลงทะเบยีนเปน็เวลานาน	ในขณะทีผู่เ้ขา้เฝา้ฯ 

รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณช์ัน้สายสะพายมจีำนวนเพิม่มากขึน้ทกุป	ี ทัง้นี	้ โปรแกรมการลงทะเบยีนดงักลา่ว 

ประกอบด้วย	 ฐานข้อมูลเลขลำดับของผู้เข้ารับพระราชทาน	 ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่รับพระราชทาน 

คำนำหนา้ชือ่	ชือ่ตวั	ชือ่สกลุ	โดยมเีครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสำหรบัประมวลผล	1	เครือ่ง	และเครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย 
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the Secretariat of the Cabinet plans to develop registration system that will be the augmentation  
of the previous system. Barcode and barcode reader will be used for more accuracy and rapidity in   
input data by user. The development the said registration system is stated in organization  
operation plan in fiscal year 2011 and operation plan in Information and Communication Technology  
of the Secretariat of the Cabinet for the financial amounts of 200,000 Baht and had procured program,  
barcode and barcode reader. The various equipments had been tested by concerning officers and   
the officers responsible for registration for a friendly use of the  equipments. The registration program  
was used in ceremony of bestowing the Royal Decorations, Knight Commander (Second Class) of   
the	Most	Exalted	Order	of	the	White	Elephant,	Knight	Commander	(Second	Class)	of	the	Most	Noble	 
Order of the Crown of Thailand and the Chakrabarti	Mala	Medal	 in	occasion	of	 celebration	79th  
anniversary of establishment of the Office of the Prime Minister on 28 June 2011 at Santi Maitree   
Buildings, Government House. Also conducted questionnaires on satisfaction of the persons who   
register	and	the	officials	responsible	for	registration.	90	percent	of	the	target	group	think	that	the		 
convenience and rapidity of the system is very good and 10 percent left think that the convenience  
and rapidity of the system is good and did not find any significant errors or obstacles from testing.   
Thus the Secretariat of the Cabinet accept that the registration by using barcode is efficient and   
plan to use for bestowing sash class Royal Decorations of 2011, during April to May 2012. There will be  
the persons to have an audience with royalty for bestowing sash class Royal Decoration of 2011 for   
the	total	numbers	of	9,000	persons.	The	said	registration	system	was	used	to	support	the	operation	 
in ceremony of bestowing sash class Royal Decoration of 2011 
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สำหรบัปอ้นขอ้มลูการลงทะเบยีน	อกี	6	เครือ่ง	โดยการลงทะเบยีนจะใชว้ธิปีอ้นขอ้มลูเลขลำดบัของผูเ้ขา้รบัพระราชทาน 

ลงไป	จากนั้น	จึงตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน	ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	โดยผู้เข้ารับสามารถ	 

ลงทะเบียนได้ทุกจุดของเครื่องลูกข่าย	 แตกต่างจากแบบบัญชีรายชื่อเดิม	 ซึ่งถูกกำหนดให้ลงเป็นช่วงเลขลำดับและ 

แยกแถวลงทะเบียนต่างหากจากกัน	 ทั้งนี้	 ระบบดังกล่าวได้ใช้ปฏิบัติงานจริงในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

ชั้นสายสะพาย	ประจำปี	2552	(วันที่ 	10	เมษายน	และวันที่ 	1	พฤษภาคม	2553)	และประจำปี	2553 

(วันที่	 23	 เมษายน	 และวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2554)	 โดยสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการลงทะเบียนได้ 
กวา่ครึง่ของระยะเวลาทีใ่ชเ้ดมิ	 ขณะเดยีวกนัในปงีบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดว้างแผนงาน 
ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนต่อยอดจากระบบเดิม	โดยจะนำระบบรหัสแถบ	(Bar	Code)	พร้อมเครื่องอ่านรหัส	 
แถบมาใช	้ เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้งรวดเรว็และแมน่ยำยิง่ขึน้กวา่การใชบ้คุลากรปอ้นขอ้มลู	 (User)	 ทัง้นี	้ การพฒันาโครงการ 
ระบบการลงทะเบยีนดงักลา่วไดร้บัการบรรจไุวใ้นแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ	 พ.ศ.	 2554	 และแผนปฏบิตักิาร 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีวงเงนิงบประมาณ	200,000	บาท	โดยมกีารจดัซือ้โปรแกรม 
และเครื่องอ่านรหัสแถบ	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 พร้อมกับมีการทดลองใช้โดย	 
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้อุปกรณ์	 และได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนดังกล่าว		 
ในพธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณช์ัน้ทวตียิาภรณช์า้งเผอืก	 (ท.ช.)	 ทวตียิาภรณม์งกฎุไทย	 (ท.ม.)	 และเหรยีญจกัรพรรดมิาลา 
(ร.จ.พ.)	 ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี	 ครบรอบปีที่	 79	 ในวันที่	 28	 มิถุนายน	 2554	ณ	 ตึกสันติไมตรี		 
ทำเนยีบรฐับาล	 โดยมกีารทอดแบบสอบถามความพงึพอใจผูล้งทะเบยีน	 (ผูเ้ขา้รบัมอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ)์	 และผูร้บั 
ลงทะเบียน	 (เจ้าหน้าที่ที่ใช้อุปกรณ์)	 เพื่อเป็นการประเมินผลด้วย	 ซึ่งร้อยละ	 90	 เห็นว่ามีความสะดวก	 รวดเร็วดีมาก		 
และอกีรอ้ยละ	 10	 เหน็วา่สะดวก	 รวดเรว็ด	ี จากการทดสอบดงักลา่วไมพ่บขอ้ผดิพลาดหรอืมอีปุสรรคขอ้ขดัขอ้งแตอ่ยา่งใด 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่า	 ระบบลงทะเบียนโดยใช้รหัสแถบ	 (Bar	 Code)	 ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ 
เปน็อยา่งด	ี โดยมกีำหนดจะใชใ้นพธิพีระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณช์ัน้สายสะพาย	 ประจำป	ี 2554	 ในชว่งประมาณ 
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม	 2555	 โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ประจำป	ี2554	จำนวนประมาณ	9,000	คน	ทัง้นี	้ระบบลงทะเบยีนดงักลา่วจะมสีว่นชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานในพธิพีระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี	2554	ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
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4. Services for the Public 
 The Secretariat of the Cabinet provides services to government agencies, state units and   
the general public as follows:  
 4.1 Examining	Royal	Ranks	and	titles	register,	 including	the	records	of	Royal	Honors	 
of individuals for the purpose of requesting for Royal Decorations or other uses, such as requesting   
for Royal Patronage for the cremation. The services can be obtained at the Information Center   
on Royal Ranks and Titles Register, the Bureau of Royal Scribes and Royal Decorations, the Secretariat  
of the Cabinet (first floor, the old building) open to the general public every working day,   
07.30-17.30 hours. 
 4.2 Providing on the Royal Gazette Service for government agencies and the general public   
at the Royal Gazette Group, the Bureau of Legal Affairs. Furthermore, provides services of data on   
the Royal Gazette and facilitating tools on internet through website www.ratchakitcha.soc.go.th and 
manages	 data	 of	 the	 legislation,	 auxiliary	 regulation	 and	 the	 significant	 information	 concerning		 
administration via website of Royal Gazette and legislation development database. Those who are 
interested can surf on the internet or send requesting to the Bureau of Legal Affairs (the Royal   
Gazette Group), the Secretariat of the Cabinet. For any doubt or need suggestion on searching data 
of	the	Royal	Gazette	can	use	services	via	telephone	number	0	2280	9000	ext.	122-126	or	webboard, 
website of electronic Royal Gazette and legislation development database that link to website   
www.ratchakitcha.soc.go.th 
 4.3 Providing on the Cabinet Resolution Service The Secretariat of the Cabinet set up the   
Information Center on the Cabinet Resolution to provide services data on the Cabinet Resolution   
to state units and the general public. The Information Center on the Cabinet Resolution is at first floor  
of the old building of the Secretariat of the Cabinet. To facilitate one who can not come to use inf
ormation services at the Information Center, the Secretariat of the Cabinet provides searching   
the Cabinet Resolution service via internet through website www.cabinet.thaigov.go.th. In case of   
any	enquiry	or	suggestion	contract	telephone	number	0	2280	9000	ext.	268,	436	
 

Type of service Place to contact Telephone Number

Examining	the	Royal	Rank	and	title	

Register database 

the Royal Rank and title Register  

database Service Center, the Bureau  

of Royal Scribe and Decorations, 

the Secretariat of the Cabinet, (old 

building)

0	2280	9000	ext.	425	-427

Royal Gazette Royal Gazette group, the Bureau of 

Legal Affairs, the Secretariat of the 

Cabinet

0	2280	9000	ext.	122	-126

Cabinet Resolutions Information Center, Bureau of  

Information Administration, the  

Secretariat of the Cabinet (old building)

0	2280	9000	ext.	268	-436
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4.	 ง�นบริก�รประช�ชน 
	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้บริการแก่ส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	และประชาชนในเรื่องต่างๆ	ดังนี้	
	 4.1	 การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดรซึ่งรวมถึงประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ	 
บุคคลเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ	 เช่น	 การขอพระราชทาน	 
เพลิงศพ	 ซึ่งผู้ขอรับบริการและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร		
สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 (อาคารเดิม)	 ตั้งแต่เวลา	 07.30-17.30	 น.		
ทุกวันทำการ	
 4.2 การใหบ้รกิารขอ้มลูราชกจิจานเุบกษา	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัราชกจิจา 
นเุบกษาไวส้ำหรบับรกิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิารทัง้ทีเ่ปน็หนว่ยงานของรฐัและประชาชนทัว่ไป	 โดยผูส้นใจสามารถขอรบับรกิารได ้
ณ	กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา	สำนักนิติธรรม	นอกจากนี้	ยังได้จัดฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด	และสิ่งอำนวย	 
ความสะดวกต่างๆ	 ไว้ให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์	 www.ratchakitcha.soc.go.th	 และการจัดข้อมูล	 
กฎหมายอนุบัญญัติและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทางเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
และการพฒันากฎหมาย	 ซึง่ผูส้นใจสามารถเขา้ใชง้านไดด้ว้ยตนเองหรอืสง่คำขอรบับรกิารมายงัสำนกันติธิรรม	 (กลุม่งาน 
ราชกิจจานุเบกษา)	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำการสืบค้นข้อมูลราชกิจจา	 
นเุบกษาสามารถสอบถามเจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิารทางหมายเลขโทรศพัท	์ 0	 2280	 9000	 ตอ่	 122-126	 หรอืทางกระดาน	 
ถามตอบ	เวบ็ไซต	์www.ratchakitcha.soc.go.th	หรอืทางเวบ็บอรด์	เวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูราชกจิจานเุบกษาและการพัฒนา	
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมโยงเว็บไซต์	www.ratchakitcha.soc.go.th	
 4.3 การใหบ้รกิารขอ้มลูมตคิณะรฐัมนตร	ี สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
มตคิณะรฐัมนตรไีวส้ำหรบัใหบ้รกิารขอ้มลูมตคิณะรฐัมนตรแีกห่นว่ยงานของรฐัและประชาชนทัว่ไป	โดยศนูยบ์รกิารขอ้มลู 

ขา่วสาร	 ตัง้อยูท่ีอ่าคารสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี (อาคารเดมิ)	 และเพือ่เปน็การอำนวยความสะดวกใหแ้กผู่ท้ีไ่มส่ามารถ 

มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร	 ณ	 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารได้	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้บริการค้นหามติ	 

คณะรฐัมนตรบีนระบบอนิเทอรเ์นต็ทางเวบ็ไซต	์ www.cabinet.thaigov.go.th	 ในกรณมีขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการคำแนะนำ 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์	0	2280	9000	ต่อ	268	และ	436	

 

ประเภทก�รบริก�ร สถ�นที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์

การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดร ศูนย์บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร 

สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

(อาคารเดิม)

0	2280	9000	ต่อ	425-427

การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา	สำานักนิติธรรม 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

(อาคารใหม่)

0	2280	9000	ต่อ	122-126

การให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

สำานักบริหารงานสารสนเทศ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

(อาคารเดิม)

0	2280	9000	ต่อ	268	และ	436
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5. Organizational Development 
 5.1 Promotion of the implementation of organizational governance policy 

  The Secretariat of the Cabinet started to implement of organizational governance policy  

in	2009.	The	Committee	to	Promote	Organizational	Governance	and	the	Ethic	Committee	for	the		 

Secretariat of the Cabinet are the main mechanism to drive the effort and the tools used by the   

Secretariat of the Cabinet in promoting organizational governance and have the following significant  

operation: 

	 	 5.1.1	 Conduct	the	Governance	Week	during	19-23	September	2011,	with	the	following	

significant activities 

   5.1.1.1 An	exhibition	on	“Governance	of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	was	organized	 

to publicize merit and ethics principles, governance principles, organizational governance policy and  

ethic for officials. 

   5.1.1.2 Distribute documents on Governance of the Secretariat of the Cabinet   

to	participants	of	the	exhibition	which	are	Regulation	on	Ethic	 for	Civil	Servant	of	the	Secretariat		 

of the Cabinet B.E. 2552, Core Value of the Secretariat of the Cabinet, Booklet on Interesting   

Information on Code of Ethic for Civil Servant, and Book of Code of Ethic for Civil Servant 

   5.1.1.3 A governance library 

   5.1.1.4 Activity on Governance Knowledge Games through internal radio Broadcasting 

  5.1.2 Lecture	on	“Officials	create	jobs,	Governance	create?”	by	Mr.Teerayuth	Lorlertrattana,	 

Advisor to the Administrative Court, on 22 September 2011, 08.30 – 12.00 a.m. 

  5.1.3 Conduct public relation program on governance through internal radio broadcasting,  

Intranet and Internet 

	 	 5.1.4	 Creating	exhibition	broad	showing	procedure	on	complains	management	and	the	

exhibition	board	on	Code	of	Ethic	
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5.	 ง�นพัฒน�องค์กร 
	 5.1	ก�รส่งเสริมก�รกำกับดูแลองค์กรที่ด ี

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนินโยบายการกำกบัดแูลองคก์รทีด่เีมือ่ป	ี 2552	 โดยมคีณะกรรมการ 

ส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	 และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อนและเครื่องมือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	 มีผลการดำเนินงาน	 

ที่สำคัญ	ดังนี้	

  5.1.1 การจดั	“สปัดาหธ์รรมาภบิาล”	เมือ่วนัที	่19-23	กนัยายน	2554	ประกอบดว้ยกจิกรรมทีส่ำคญั	ดงันี ้

	 	 	 5.1.1.1	 การจัดนิทรรศการ	“ธรรมาภิบาล	สลค.”	โดยมีการเผยแพร่หลักคุณธรรมและจริยธรรม		 

หลักธรรมาภิบาล	นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	และจรรยาข้าราชการ	

	 	 	 5.1.1.2	 เผยแพร่เอกสารเรื่องธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ประกอบด้วย	ข้อบังคับ	 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2552	 ค่านิยมหลักของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 

เรือ่งนา่รูเ้กีย่วกบัประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน	 และหนงัสอืประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนใหแ้กบ่คุลากร 

ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ		

	 	 	 5.1.1.3	 ห้องสมุดธรรมาภิบาล		

	 	 	 5.1.1.4	 กิจกรรมเกมส์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางเสียงตามสาย	

  5.1.2 การบรรยายเรือ่ง	“ขา้ราชการสรา้งงาน	ธรรมาภบิาลสรา้ง?”	โดย	นายธรียทุธ	์หลอ่เลศิรตัน	์ทีป่รกึษา 

ในศาลปกครองสูงสุด	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2554	เวลา	08.30-12.00	น.	

  5.1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องธรรมาภิบาลในรายการเสียงตามสาย	ระบบอินทราเน็ตและ 

ระบบอินเทอร์เน็ต	

	 	 5.1.4	 การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ประมวล	 

จริยธรรม	
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 5.2 Personnel Development 
  The Secretariat of the Cabinet realizes the essence of all level of personnel as the part   
of pushing the organization achievement to reach the goals, thus we continuously focus on personnel  
development in order to moving then towards to be the professional. This year the Secretariat of   
the Cabinet had conducted the seminar and various training courses as follows: 
  5.2.1 Seminar to enhance efficiency in conducting Cabinet submission 
   The Secretariat of the Cabinet had conducted the seminar to enhance efficiency   
in the operation of conducting cabinet submission on 13 October 2011 at the Cabinet Meeting Room,  
and on 20 October 2011 at Prince Palace Bangkok in order to have an opportunity for the personnel  
of	the	Secretariat	of	the	Cabinet	to	brain	storm	and	exchange	opinion	in	various	issues	such	as	conduct	 
explanation	on	 each	 topic	 of	 Cabinet	 submission	making,	 guideline	on	 requesting	 an	opinion	of		 
the concerning agencies for various the kind of issues. 
  5.2.2 Lecture on knowledge in analyzing, effect on economy, social, foreign affairs  
and operation guideline in accordance with legislative Criteria and procedure 
   The Secretariat of the Cabinet conducted the lecture on knowledge in analyzing   
effect on economics, social, foreign affairs and operation guideline in accordance with legislative   
Criteria and Procedure the lecture aimed to acknowledge the staff who is responsible for conducting  
Cabinet Submissions to understand concept and issues of important effect on financial, domestic   
and international economic, social and foreign relations in order to support them to analyze the impact  
of economics and foreign affairs correctly in accordance with the principles and procedures of the   
concerning	 laws.	 The	 lecture	was	hold	 twice.	 The	 first	 time	was	on	 the	 topic	of	 “Analyzing	 the		 
Economic	impact”	on	25	April	2011,	and	the	second	time	was	on	the	topic	of	“Conducting	Treaty		 
in	Accordance	with	Article	190	of	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand”	on	15	September	2011.		 
There were 80 participants for each time comprising with Plan and Policy Analysts, Legal Officers   
and other interested officers from various bureaus and divisions. The said lecture made the participants  
gain more knowledge and understanding of the subject. 
   For fiscal year 2012, the Secretariat of the Cabinet plan to conduct 3-4 lectures  
for person to gain knowledge continuously and being update to current situation in various interesting  
topics such as preparing Thailand to step forward to be Asean Economic Community in 2015 of Thailand,  
legal measure to enforce prevention and rehabilitation on forestry resources administration. 
  5.2.3 Project on skill development and competency enhancement of personnel   
of Division of Cabinet Meeting Logistic and risk management in facilitating the Cabinet Meeting 
   The Secretariat of the Cabinet had conducted project on skill development and   
competency enhancement of personnel of Division of Cabinet Meeting Logistic and risk management 
in facilitating the Cabinet Meeting on 21 April 2011 at the Cabinet Meeting Room and 23-24 April   
2011 at Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Petchaburi. The purpose of The project is develop   
skill and competency of personnel in accordance with the changing of situation and working system,  
as well as brainstorming with others concerning agencies on conducting the cabinet meeting agenda  
and facilitating the cabinet meeting, to find out solution for obstacle or error (risk) that may occurred.  
The overall results from the assessment form can be concluded that majority of participants have 
knowledge	and	understanding	in	seminar	issue	at	the	excellence	level.	
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	 5.2	ก�รพัฒน�บุคล�กร 
	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับในฐานะที่มีส่วนผลักดัน	 
ความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมาย	 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง	 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2554	ได้ดำเนินโครงการสัมมนาอบรมหลักสูตรต่างๆ	ดังนี้	
	 	 5.2.1	 โครงก�รสัมมน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนิการโครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัทำบนัทกึ 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 ตุลาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี	 และวันที่	 20	 ตุลาคม	 2554	 
ณ	 โรงแรมปรินซ์	 พาเลซ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกัน	 
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 การจัดทำคำอธิบายแต่ละหัวข้อในบันทึกเสนอเรื่องต่อ 
คณะรัฐมนตรี	 การจัดทำแนวทางการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีประเภทต่างๆ	 การจัดทำแนวทาง 
การขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทเรื่อง	
  5.2.2 โครงก�รจดับรรย�ยเพือ่ใหค้ว�มรูใ้นก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบท�งด�้นเศรษฐกจิ	สงัคม	ก�รต�่งประเทศ 
และแนวท�งก�รดำเนินก�รต�มหลักเกณฑ์และขั้นตอนกฎหม�ย 
   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนิการโครงการจดับรรยายเพือ่ใหค้วามรูใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การต่างประเทศ	 และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกฎหมาย	 โดยมี 
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้คุลากรทีจ่ดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและประเดน็ผลกระทบสำคญั 
ทางดา้นการเงนิ	 เศรษฐกจิภายในและตา่งประเทศ	สงัคม	และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ	 เพือ่ใหส้ามารถจดัทำบนัทกึ 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการต่างประเทศ	 อย่างถูกต้องตาม	 
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวม	2	ครัง้	ครัง้ที	่1	 เรือ่ง	“การวเิคราะห	์ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ” 
เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2554	 และครั้งที่	 2	 เรื่อง	 “การจัดทำหนังสือสัญญา	 ตามมาตรา	 190	 ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย”	เมือ่วนัที	่15	กนัยายน	2554	โดยมผีูเ้ขา้รว่มรบัฟงั	จำนวนครัง้ละ	80	คน	ประกอบดว้ย	นกัวเิคราะห์	
นโยบายและแผน	 นิติกร	 และบุคลากรอื่นที่สนใจจากสำนักและกองต่างๆ	 จากการบรรยายดังกล่าว	 ทำให้ผู้เข้ารับฟัง	 
การบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อการบรรยายในเชิงลึกและเชิงกว้างมากขึ้น	
   ทัง้นี	้ ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	 2555	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะจดัใหม้กีารบรรยายในลกัษณะ 
เชน่นีอ้กีประมาณ	 3-4	 ครัง้	 เพือ่ใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	 และสามารถรูท้นัสถานการณป์จัจบุนั 
ในหัวข้อต่างๆ	ที่น่าสนใจ	เช่น	การเตรียมความพร้อมของไทยในการดำเนินการไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ	 
อาเซียนในปี	2558	การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเชิงป้องกันและ 
ฟื้นฟู	เป็นต้น		
  5.2.3 โครงก�รพัฒน�ทักษะและเสริมสร้�งสมรรถนะของบุคล�กรกองก�รประชุมคณะรัฐมนตรี		
และก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รอำนวยก�รก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	
	 	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะของ	 
บคุลากรกองการประชมุคณะรฐัมนตร	ี และการบรหิารความเสีย่งในการอำนวยการประชมุคณะรฐัมนตรทีีม่ปีระสทิธภิาพ  
เมือ่วนัที	่ 21	 เมษายน	2554	ณ	หอ้งประชมุคณะรฐัมนตร	ี และวนัที	่ 23-24	 เมษายน	2554	ณ	 โรงแรมแกรนดแ์ปซฟิกิ 
ซอฟเฟอรนิ	รสีอรท์แอนดส์ปา	จงัหวดัเพชรบรุ	ีโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาทกัษะและเสรมิสรา้งสมรรถนะของบคุลากร 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งเป็นการระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนงาน	 ได้แก่	 การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	 และการอำนวยการประชุม	 
คณะรฐัมนตร	ี เพือ่รว่มกนัหาแนวทางในการปอ้งกนัขอ้ขดัขอ้งหรอืขอ้ผดิพลาด	 (ความเสีย่ง)	 ทีอ่าจจะเกดิขึน้	 ผลการสมัมนา 
ในภาพรวมจากแบบประเมินผลสรุปได้ว่า	ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก	
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  5.2.4 Project to Increase efficiency of the information technology personnel 
   The Secretariat of the Cabinet conducted training on information technology for 
the officials and government employees of the Secretariat of the Cabinet as to increase 
efficiency of the information technology personnel for 5 courses as follows: 
 

No. Course Date of training Note 

1 Workshop	on	technique	and	solution	to	

equipment problem  

28-29	April	2011  

2 Development database applications with  

ASP.Net 

11-15 July 2011 for computer technical officer 

3 Microsoft	Office	Excel	2007, fundamental 

level 

6-8 August 2011  

4 Microsoft	Office	Excel	2007,	advance	level 20-22 August 2011  

5 Microsoft Office PowerPoint 2007 17-19	August	2011  

 
  5.2.5 Development skill on analyzing and leadership of new generation executives 
   The Secretariat of the Cabinet realizes the importance of personnel development,    
thus	 in	2011	20	of	senior	professionals,	Expert	and	directors	of	bureau	and	division	were	sent	to				 
attend	 the	 training	 course	 “Development	 Skill	 on	 Analyzing	 and	 Leadership	 of	 New	 Generation				 
Executives”.	 It	 is	 the	cooperation	between	 the	Secretariat	of	 the	Cabinet	and	King	Prajadhipok’s				 
Institute	with	the	purpose	to	develop	new	generation	executives,	who	will	drive	organization	policies    
to an implementation to gain more knowledge and skills in their works and preparing readiness for     
the	 new	 executives	 those	will	 become	 the	 high	 level	 executives.	 The	 said	 course	 conduct	 the				 
theoretical training concerning the necessary useful knowledge for their works such as principles     
of public administration, relation between Royal Institute and the Cabinet, legislative procedure     
and concerning laws, preparation of Thailand for stepping forward to ASEAN Economic Community     
(AEC),	leadership	for	the	executive,	as	well	as	study	tour	at	the	Republic	of	Korea.	
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	 	 5.2.4	 โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พบุคล�กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนิการฝกึอบรมความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้กข่า้ราชการ 

และพนกังานราชการของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพบคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	จำนวน	5	หลักสูตร	ดังนี้	

 

ที่	 หลักสูตร	 วันที่ฝึกอบรม	 หม�ยเหตุ	

1 เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สารสนเทศ	

เชิงปฏิบัติการ	

28-29	เมษายน	2554	  

2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบฐานข้อมูลด้วย	

ASP.Net 

11-15	กรกฎาคม	2554	 สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไปอบรม	

เพื่อเพิ่มพูนความรู้	

3 การใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	Excel	2007	

ระดับพื้นฐาน	

6-8	สิงหาคม	2554	  

4 การใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	Excel	2007	

ระดับก้าวหน้า	

20-	22	สิงหาคม	2554	  

5 การใชโ้ปรแกรม	Microsoft	Office	Power	Point	2007	 17-19	สิงหาคม	2554	  

 

	 	 5.2.5	 ก�รพัฒน�ทักษะก�รวิเคร�ะห์และภ�วะผู้นำสำหรับผู้บริห�รรุ่นใหม่ 

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร	 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	ได้ส่งบุคลากรในระดับชำนาญการพิเศษ	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้อำนวยการสำนักและกอง	 

รวม	 20	 คน	 เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร	 “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่”	 

เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสถาบันพระปกเกล้า	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

นกับรหิารรุน่ใหม	่ ซึง่จะเปน็ผูข้บัเคลือ่นนโยบายขององคก์รไปสูก่ารปฏบิตัใิหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในงานทีป่ฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 

มคีวามพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงในสถานการณป์จัจบุนั	 และเปน็การเตรยีมความพรอ้มใหแ้กน่กับรหิารรุน่ใหมท่ีจ่ะกา้วสู่	

นกับรหิารระดบัสงูในอนาคตตอ่ไป	 หลกัสตูรดงักลา่วมกีารอบรมเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็และเปน็ประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติงาน	เช่น	หลักการบริหารราชการแผ่นดิน	ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรี		 

กระบวนการตรากฎหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน	(AEC)	ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร	และการศึกษาดูงาน	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	เป็นต้น	
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  5.2.6 Project on enhancing skill and competency of personnel in conducting agenda  
of the Cabinet meeting  
   The Secretariat of the Cabinet conducted training workshop on enhancing skill and  
competency of personnel in conducting agenda of the Cabinet meeting on 12 November 2011   
at Prince Palace Hotel, Bangkok, for the purpose to enhance skill and competency of staff who   
are responsible for conducting agenda of the Cabinet meeting to gain the fundamental   
knowledge in analyzing Cabinet submission, legislation, legislative, procedure politics etc. to adjust   
the role of personnel in conducting agenda of the Cabinet meeting of Division of Cabinet Meeting   
Logistic	to	be	able	to	disseminate,	examine	and	give	opinion	on	the	issues	in	agenda.	
 5.3 Production of Printed and Electronic Media 
  5.3.1 Printed Material 
   5.3.1.1 Manual on monitoring of Cabinet resolutions implementation 
      Section 11 of Royal Decree on the Cabinet Submission and Cabinet Meetings    
B.E.	 2548	prescribed	 that	“when	 the	cabinet	had	 resolutions	 in	any	 issues,	 the	Secretariat			  
of the Cabinet have to monitor and compiles result of operation of Cabinet resolutions in the said     
issues and report to the Cabinet intermittently. In case of necessary, the report can be proposed     
to	 the	 Prime	Minister	 for	 reconsideration	 the	 issues”.	 When	 the	 Cabinet	 had	made	 decision	 in				 
resolutions, the government agencies have to implement, while the resolutions may defined that     
the government agencies have to report the implementation results to acknowledge to Cabinet of     
progress or implementation results. As the roles of the Secretariat of the Cabinet is to monitoring     
of the Cabinet resolutions, the Secretariat of the Cabinet had produced the manual on monitoring     
of Cabinet resolutions implementation for officials to have the clear operation guidelines. The manual    
were distributed for officials of the Secretariat of the Cabinet to use as the operation manual     
in August 2011 
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	 	 5.2.6	 โครงก�รเพิ่มทักษะและสมรรถนะบุคล�กรด้�นก�รจัดว�ระก�รประชุมคณะรัฐมนตรี 

	 	 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะและ	 

สมรรถนะบุคลากรด้านการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2554	ณ	โรงแรมปรินซ์	พาเลซ	

กรุงเทพมหานคร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ	 สมรรถนะของบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดวาระการประชุม 

คณะรัฐมนตรีให้มีความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการเสนอเรื่อง	 การวิเคราะห์เรื่อง	 ความรู้ด้านกฎหมาย	 กระบวนการ 

ร่างกฎหมาย	ความรู้ด้านการเมือง	ฯลฯ	เพื่อปรับบทบาทบุคลากรในด้านการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ให้สามารถแยกประเภทเรื่อง	ตรวจสอบเรื่อง	และให้ความเห็นในเรื่องที่จัดเข้าเป็นวาระการประชุมได้	

	 5.3	ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

	 	 5.3.1	 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

	 	 	 5.3.1.1	 คู่มือการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	

      มาตรา	 11	 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.	 2548	 บญัญตัวิา่	 “เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตใินเรือ่งใดแลว้	 ใหส้ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีหีนา้ทีต่ดิตามและรวบรวม 

ผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น	 เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ	 หรือในกรณีจำเป็น 

จะเสนอนายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาทบทวนมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งนัน้กไ็ด”้	ซึง่เมือ่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตคิณะรฐัมนตร ี

ประการใดประการหนึง่ทีห่นว่ยงานของรฐัจะตอ้งดำเนนิการ	 โดยมตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่วอาจมกีารกำหนดใหส้ว่นราชการ 

รายงานผลการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ	 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าหรือ 

ผลการดำเนนิการ	 จากบทบาทของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนการตดิตามผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรนีัน้	 

ดงันัน้	 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดจ้ดัทำคูม่อืการตดิตามผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรเีพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีแีนวทางในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน	โดยไดแ้จกจา่ยคูม่อืดงักลา่วใหเ้จา้หนา้ทีส่ำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเมื่อเดือนสิงหาคม	2554		
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   Core Content of the manual on monitoring of Cabinet resolutions consists of the   
definition of monitoring performance in accordance with the Cabinet resolutions, type of issues   
to be monitored by the Secretariat of the Cabinet, concerning staff in monitoring system and their   
roles, type of monitoring issues and monitoring process. The monitoring process of Cabinet resolutions  
implementation are as follows:  
   Step 1 Examine	Cabinet	resolutions	to	define	which	issue	is	needed	to	be	monitored 
   Step 2 Study Cabinet resolutions, set issues and period to monitor 
   Step 3 Send out the monitoring letter to government agencies 
   Step 4 Informal coordination  
   Step 5 Drafting Cabinet submission in advance  
	 	 	 Step	6	 Drafting	letter	to	inform	expected	schedule	to	propose	the	report	to	the		 
Cabinet 
   Step 7 Drafting Cabinet submission  
   Step 8 Drafting letter to inform Cabinet resolutions 
	 	 	 5.3.1.2	 Working	manual	for	the	Bureau	of	Royal	Scribe	and	Royal	Decorations	
      (1) Manual on conducting the draft accordion version of constitution 
      (2) Manual on processing the Royal Command on Royal Pardons, absolution  
and mitigation of punishment 
      (3) Manual	on	procedure	of	leaving	duties	of	civil	servants	for	high	executive	 
positions and Advisory knowledge worker positions in accordance with the Civil Servants Act,   
B.E. 2551 
      (4) Manual on searching data on Royal Ranks and Titles Register 
   5.3.1.3 Conduct the compiling Cabinet resolutions 
      The Secretariat of the Cabinet had conducted the compiling Cabinet   
resolutions in fiscal year 2011 for various criteria issues such as,  
      (1) Project of construction the Hydro – Electric Power Plant, the Pak Moon Dam 
      (2) Assistant to flood victims in 2010  
      (3) Pollution problems in Map Ta Phut area  
      (4) Project of Metropolitan Rapid Transit Hua Lamphong-Queen Sirikit  
National Convention Center-Bang Sue-Hua Lamphong-Bang Kae, and Bang Sue-Tha Phra line (Blue Line) 
      (5) Project of non-banking debt 
      (6) Assistant to entrepreneurs and employees effected by political  
Demonstration (March - May 2010)  
      (7) Project of Metropolitan Rapid Transit (Purple line) Bang Yai-Rat Burana,  
Bang Yai-Bang Sue section 
      (8) Rice trade-in 
	 	 	 	 	 	 (9)	 Assistant	 to	 flood	 victims,	 administration	 of	Ms.Yingluck	 Chinawatra,		 
Prime Minister. 
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   สาระสำคญัของคูม่อืการตดิตามผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร	ี ประกอบดว้ย	 ความหมาย 

ของการตดิตามผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร	ี ประเภทเรือ่งทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะตดิตาม	 ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ในระบบการติดตามและบทบาทหน้าที่	 ลักษณะของเรื่องที่ติดตาม	 และกระบวนการติดตาม	 โดยมีขั้นตอนการติดตาม	 

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐ	ดังนี้	

	 	 	 ขั้นตอนที่	1	การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องใดจะต้องมีการติดตาม	

	 	 	 ขั้นตอนที่	2	การศึกษามติคณะรัฐมนตรี	กำหนดประเด็นและระยะเวลาติดตาม	

	 	 	 ขั้นตอนที่	3	การออกหนังสือติดตามไปยังหน่วยงานของรัฐ		

	 	 	 ขั้นตอนที่	4	การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ		

	 	 	 ขั้นตอนที่	5	การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า		

	 	 	 ขั้นตอนที่	6	การจัดทำหนังสือแจ้งคาดหมายกำหนดวันที่จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 ขั้นตอนที่	7	การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 ขั้นตอนที่	8	การจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 5.3.1.2	 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

	 	 	 	 (1)	 คู่มือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ	ฉบับสมุดไทย	

	 	 	 	 (2)	 คู่มือการเชิญพระราชกระแสพระราชทานอภัยโทษ	ปล่อยตัว	ลดโทษ	

    (3) คูม่อืการพน้จากตำแหนง่ของขา้ราชการพลเรอืนประเภทบรหิารระดบัสงู	และวชิาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	

	 	 	 	 (4)	 คู่มือการค้นหาทะเบียนฐานันดร	

	 	 	 5.3.1.3	 การจัดทำประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 	 (1)	 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล		

	 	 	 	 (2)	 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	ปี	2553		

	 	 	 	 (3)	 ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด		

    (4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ 

สายหัวลำโพง-บางแค	และบางซื่อ-ท่าพระ	(สายสีน้ำเงิน)	

	 	 	 	 (5)	 โครงการหนี้นอกระบบ	

    (6) การชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการชมุนมุทางการเมอืง 

(มีนาคม-พฤษภาคม	2553)	

	 	 	 	 (7)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ	ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	

	 	 	 	 (8)	 การรับจำนำข้าว	

	 	 	 	 (9)	 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	
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   5.3.1.4 Manual on process of compiling Cabinet resolutions 
   5.3.1.5 Manual on process of improvement Cabinet resolutions  
	 	 	 5.3.1.6	 Working	manual	for	Ministers	
   5.3.1.7 Question - Answer concerning Cabinet resolutions (operation guideline on 
Cabinet submission of the government agencies) 
   5.3.1.8 Court judgment and opinion of the Council of State concerning Cabinet  
resolutions  
	 	 	 5.3.1.9	 Policy	Statement	of	The	Council	of	Ministers,	Delivered	by	Prime	Minister		 
Yingluck Shinawatra to the National Assembly 
   5.3.1.10 Summary of the Performance of the Cabinet in accordance with the directive 
principles of fundamental State policies, the government of Prime Minister Abhisit Vejjajiva   
(30	December	2009	–	30	December	2010)	
   5.3.1.11 The Secretariat of the Cabinet Journal  
  5.3.2 Electronic Medias 
   5.3.2.1 Manual on the Cabinet resolutions retrieval via the Secretariat of the Cabinet 
website 
   5.3.2.2 Manual on Internet Guide (www.cabinet.thaigov.go.th) 
   5.3.2.3 Manual of Internet Guide CABNET (www.cabnet.soc.go.th) 
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	 	 	 5.3.1.4	 คู่มือปฏิบัติงานการประมวลมติคณะรัฐมนตรี	
	 	 	 5.3.1.5	 คู่มือปฏิบัติงานการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 5.3.1.6	 คู่มือการทำงานของรัฐมนตรี	

   5.3.1.7 ถาม-ตอบเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี	 (แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

ของหน่วยงานต่างๆ)	

   5.3.1.8 คำพพิากษาของศาลและความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาทีเ่กีย่วกบัมตคิณะรฐัมนตร ี

	 	 	 5.3.1.9	 คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร	ีนางสาวยิง่ลกัษณ	์ชนิวตัร	นายกรฐัมนตร	ีแถลงตอ่รฐัสภา 

 

⌫ 
 

 

คําแถลงนโยบาย
ของ 

คณะรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ  ชนิวัตร  นายกรัฐมนตรี
แถลงตอรัฐสภา 

	 	 	 5.3.1.10	 รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	(30	ธันวาคม	2552-30	ธันวาคม	2553)		

	 	 	 5.3.1.11	 วารสาร	สลค.	สาร	

	 	 5.3.2	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	

	 	 	 5.3.2.1	 คู่มือค้นหามติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

	 	 	 5.3.2.2	 คู่มือ	Internet	Guide	(www.cabinet.thaigov.go.th)		

	 	 	 5.3.2.3	 คู่มือ	Internet	Guide	CABNET	(www.cabnet.soc.go.th)		
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Achievement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office  

in Fiscal Year 2011 
 The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office as a Service Delivery Unit (SDU) is independence 

in administration from the original affiliation but still being a business and part of original affiliation   

as to clause 10 of the Regulation of the Office of the Prime Minister on Administration of Service   

Delivery Unit (SDU) B.E. 2550 

 In fiscal year 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office performed to support   

the Secretariat of the Cabinet in publishing the Royal Gazette, Royal Decoration certificates and   

general publication works as well as conducted development of personnel, machines and  

equipments for efficiency of printing works. All operations are under the supervision of the Directing  

Committee on the Cabinet and Royal Gazette Publishing appointed by the Secretary-General   

to the Cabinet.  

 Personnel Development : Conducted training course focus on enhancing merit and ethics  

principles, conducting training plan on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable  

Entities: TFRSs for NPAEs and online training on disbursement system. In terms of enhancing skills and  

production system, the office had conducted courses on using typing Font to reduce toner cartridge  

usage, 5 P theory, page layout and assemble films with computer, colour printing with offset printing  

machine, enhancing skill to use machine in process of binding such as folding machine,   

staple machine and glue binding machine. To develop machines, in fiscal year 2011 the office was   

approved to purchase digital printing machine for producing urgent works or print on demand works  

to operate in accordance with clients need in publication market. 

 Achievement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office in Fiscal Year 2011 as of   

30 September 2011 has total numbers of assets at 146,424,940.40 baht, total numbers of debt at   

2,846,387.79 baht, revolving fund 7,500,000 baht and retained earnings at 136,078,552.61 baht.   

In fiscal year 2011, the office represents a net profit of 19,268,737.50 baht from operation. 

 The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office had also already conducted report on   

the income and spending of income which is not required to be remitted as State revenue as to   

the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550. The 2011 financial budget is still under  

auditing process of the Office of Auditor General in accordance with Regulation of the Office   

of Auditor General on Internal Control Standard B.E. 2544. 
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ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit  

: SDU) ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานจากส่วนราชการเจ้าสังกัด แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ  

เจา้สงักดั ตามขอ้ 10 แหง่ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานของหนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ พ.ศ. 2550 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ดำเนินการสนับสนุนงานของ  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งเรื่องการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และงานพิมพ์ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

งานพิมพ์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษาที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ด้านการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดทำแผน การฝึกอบรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRSs for NPAEs และ Web Online  

หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ส่วนการเพิ่มทักษะและพัฒนาระบบการผลิตได้จัดอบรมในหลักสูตรการใช้ Font ที่ช่วยลด  

หมึกพิมพ์ และทฤษฎี 5 P การจัดวางหน้าและประกอบฟิล์มด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์งานสีด้วยเครื่องพิมพ์  

ออฟเซท การเพิ่มทักษะการใช้เครื่องจักรในขั้นตอนการพับเข้าเล่ม เช่น เครื่องพับกระดาษ เครื่องเย็บลวดและ 

เครื่องไสสันทากาว สำหรับการพัฒนาเครื่องจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Digital   

เพื่อผลิตงานพิมพ์เร่งด่วน หรืองานพิมพ์ที่มีลักษณะ Print on Demand เข้ามาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ  

ความต้องการของลูกค้าในตลาดสิ่งพิมพ์ 

 ผลการดำเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 มทีรพัยส์นิรวม 146,424,940.40 บาท 

มีหนี้สินรวม 2,846,387.79 บาท มีทุนหมุนเวียน 7,500,000 บาท และกำไรสะสมรวม 136,078,552.61 บาท โดย  

ในปี 2554 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 19,268,737.50 บาท 

 ทั้งนี้ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้รายงานการรับและการจ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่ง 

เป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 เรียบร้อยแล้ว  

สว่นงบการเงนิประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 อยูร่ะหวา่งการดำเนนิการตรวจสอบจากสำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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Statistic of Significant Achievements of the Secretariat of the Cabinet 
for fiscal year 2011 are as follows: 
1. Functions concerning the Cabinet 
 1.1 Numbers of Cabinet meetings  

  1.1.1 Administration of Mr.Abhisit Vejjajiva, Prime Minister 
 

No. Items 
Number 

(Times) 

1 Convening a Cabinet meeting at the Cabinet Meeting Room, the Secretariat of the Cabinet, 
Government House 

31 

2 Convening the Cabinet meeting outside the premise 10 

 2.1 No. 42/2010 on 19 October 2010, at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 
Parliament Building 3 

 

 2.2 No.43/2010, on 26 October 2010 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 
Parliament Building 3 

 

 2.3 No.44/2010, on 2 November 2010 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 
Parliament Building 3 

 

 2.4 No.45/2010, on 9 November 2010 at Meeting Room 213-216, 2nd floor, Parliament Building 2  

 2.5 No.46/2010, on 16 November 2010 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 
Parliament Building 3 

 

 2.6 No.47/2010, on 25 November 2010 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 
Parliament Building 3 

 

 2.7 No. 16/2011 on 20 April 2011 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, Parliament Building 3  

 2.8 No.17/2011, on 26 April 2011 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, Parliament Building 3  

 2.9 No.18/2011/, on 3 May 2011 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, Parliament Building 3  

 2.10 No.21/2011, on 23 May 2011 at Green Meeting Room, the Government House  

Total 41 
 

  1.1.2 Administration of Ms.Yingluck Shinawatra, Prime Minister  

 

No. Items 
Number 

(Times) 

1 Convening a Cabinet meeting at the Cabinet Meeting Room, the Secretariat of the Cabinet, 

Government House 

7 

2 Convening the Cabinet meeting outside the premise No.3/2011 on 25 August 2011 

at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, Parliament Building 3 

1 

Total 8 
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สถิติผลง�นสำคัญของสำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ในปีงบประม�ณพ.ศ.2554มีสถิติร�ชก�รที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีดังนี ้

1. ร�ชก�รเกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี
 1.1 จำนวนครั้งในก�รจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี

  1.1.1 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี
 

ลำดับ

ที่
ร�ยก�ร

จำนวน

(ครั้ง)

1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 31 

2 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 10 

 2.1 ครั้งที่ 42/2553 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.2 ครั้งที่ 43/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.3 ครั้งที่ 44/2553 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.4 ครั้งที่ 45/2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 213 - 216 อาคารรัฐสภา 2 ชั้น 2  

 2.5 ครั้งที่ 46/2553 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.6 ครั้งที่ 47/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.7 ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.8 ครั้งที่ 17/2554 วันที่ 26 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.9 ครั้งที่ 18/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3  

 2.10 ครั้งที่ 21/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  

รวม 41 
 

  1.1.2 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
 

ลำดับ

ที่
ร�ยก�ร

จำนวน

(ครั้ง)

1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 7 

2 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 

1 

รวม 8 
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  1.2 Number of issues in Cabinet meetings minutes that could proceed without   

errors, objection or requests for revision in writings 

   Number of issues in Cabinet meetings minutes during 1 October 2010 – 30 September  

2011 are 2,944 items. All of those could proceed without errors, protests or requests for revision in  

writings 
 

Month Chairman’s 

remarks 

Parliamentary 

Agenda 

Items for consideration  Items for 

acknowledgement 

Others Total 

Regular Urgent Regular Urgent 

Oct 10 4 4 52 28 97 54 1 240 

Nov 10  5 4 84 38 138 69 2 340 

Dec 10 4 - 68 20 83 51 3 229 

Jan 11 2 1 68 19 76 48 1 215 

Feb 11 2 4 64 24 144 41 2 281 

Mar 11 5 5 99 35 125 65 3 337 

Apr 11 7 2 101 42 114 79 7 352 

 May 11  5 1 105 57 115 53 11 347 

Jun 11  7 - 6 17 67 36 4 137 

Jul 11 1 - 1 3 24 15 1 45 

Aug 11  2 - 24 6 11 46 4 93 

Sep 11 8 2 89 32 101 91 5 328 

Total 52 23 761 321 1,095 648 44 2,944 
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  1.2 จำนวนเรือ่งในก�รจดัทำสรปุผลก�รประชมุคณะรฐัมนตรทีีด่ำเนนิก�รไดโ้ดยไมม่ขีอ้ทกัทว้งหรอื 

แก้ไขเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

   จำนวนเรื่องในการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 -   

30 กนัยายน 2554 ซึง่ทกุเรือ่งสามารถดำเนนิการไดโ้ดยไมผ่ดิพลาด ไมม่ขีอ้ทกัทว้งหรอืแกไ้ขเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
 

เดือน ประธ�นแจ้ง

ที่ประชุม

ว�ระ

สภ�ฯ

ว�ระเพื่อพิจ�รณ� ว�ระเพื่อทร�บ ว�ระอื่นๆ รวม

ปกติ จร ปกติ จร

ต.ค. 53 4 4 52 28 97 54 1 240 

พ.ย. 53 5 4 84 38 138 69 2 340 

ธ.ค. 53 4 - 68 20 83 51 3 229 

ม.ค. 54 2 1 68 19 76 48 1 215 

ก.พ. 54 2 4 64 24 144 41 2 281 

มี.ค. 54 5 5 99 35 125 65 3 337 

เม.ย. 54 7 2 101 42 114 79 7 352 

พ.ค. 54 5 1 105 57 115 53 11 347 

มิ.ย. 54 7 - 6 17 67 36 4 137 

ก.ค. 54 1 - 1 3 24 15 1 45 

ส.ค. 54 2 - 24 6 11 46 4 93 

ก.ย. 54 8 2 89 32 101 91 5 328 

รวม 52 23 761 321 1,095 648 44 2,944 
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1.3 Number of Cabinet resolutions in each month 

 In fiscal year 2011, the Cabinet decided resolutions on various issues classified by meetting 

each month as follows:  

 

No. Month 
Number 

(Items) 

1 October 2010 198 

2 November 2010 287 

3 December 2010  185 

4 January 2011 171 

5 February 2011 238 

6 March 2011 284 

7 April 2011 341 

8 May 2011  322 

9 June 2011  102 

10 July 2011 33 

11 August 2011 85 

12 September 2011 273 

 Total 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Number of Cabinet resolutions classified by Cabinet meeting in each month 

0

50

100

150

200

250

300

350

October November December January February March April May June July August September

Series1

 Oct 10 Nov 10 Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11

350

300

250

200

150

100

50

0

198

287

185
171

238

284

341

322

102

33

85

273



131รายงานประจำาปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

  1.3 ก�รประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ที่เผยแพร่จำแนก 

ในแตล่ะเดอืน 
 

ลำดับ เดือน
จำนวน

(เรื่อง)

1 ตุลาคม 2553 198 

2 พฤศจิกายน 2553 287 

3 ธันวาคม 2553 185 

4 มกราคม 2554 171 

5 กุมภาพันธ์ 2554 238 

6 มีนาคม 2554 284 

7 เมษายน 2554 341 

8 พฤษภาคม 2554 322 

9 มิถุนายน 2554 102 

10 กรกฎาคม 2554 33 

11 สิงหาคม 2554 85 

12 กันยายน 2554 273 

 รวมทั้งสิ้น 2,519
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  1.4 Number of Cabinet resolutions, classified by type of issues, general and legal 
 

No. Items 
Number 

(Items) 

1 General 2,051 

2 Legal 468 

Total 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.5 Number of Cabinet resolutions, classified as general administrative issues and  

issues in line with Government policy 

 

No. Items 
Number 

(Items) 

1 Government policy 1,531 

2 General 977 

3 Others 11 

Total 2,519

 

 

 

 

 

 

General
Legal
เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

468

2,051

Othersเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ
Generalเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ
Government policyเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ

เรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ

977

11

1,531
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  1.4 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกต�มประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหม�ย 
 

ลำดับ เรื่อง
จำนวน

(เรื่อง)

1 เรื่องทั่วไป 2,051 

2 เรื่องกฎหมาย 468 

รวมทั้งสิ้น 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.5 ประเภทมติคณะรัฐมนตรีจำแนกต�มเรื่องก�รบริห�รร�ชก�รทั่วไป และเรื่องที่สอดคล้องกับ 

นโยบ�ยรัฐบ�ล 
 

ลำดับ เรื่อง
จำนวน

(เรื่อง)

1 เรื่องราชการทั่วไป 977 

2 เรื่องนโยบายรัฐบาล 1,531 

3 เรื่องอื่นๆ 11 

รวมทั้งสิ้น 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย
เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

เรื่องท่ัวไป เรื่องกฎหมาย

468

2,051

เรื่องอื่น ๆเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ
เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ
เรื่องราชการทั่วไปเรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ

เรื่องนโยบายรัฐบาล เรื่องราชการท่ัวไป เรื่องอื่นๆ

977

11

1,531
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  1.6 Number of Cabinet resolutions, classified by types of issues included in   

the agenda 

 

No. Agenda 
Number 

(Items) 

1 Chairman’s remarks 51 

2 Consideration 952 

3 Acknowledgement 1,377 

4 House of Representatives 105 

5 Others 34 

Total 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.7 Number of Cabinet resolutions, classified by sponsoring agencies 

 

No. Agency 
Number 

(Items) 

1 Office of the Prime Minister 699 

2 Ministry of Defence 30 

3 Ministry of Finance 243 

4 Ministry of Foreign Affairs 150 

5 Ministry of Tourism and Sports 53 

6 Ministry of Social Development and Human Security 39 

7 Ministry of Agriculture and Cooperatives 188 

8 Ministry of Transport 126 

9 Ministry of Natural Resources and Environment 90 

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ
ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ
ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

Acknowledgement

Others
House of Representatives

Consideration
Chairman’s remarks

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

952

1,377

51
105

34
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  1.6 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกต�มประเภทของเรื่องที่เข้�สู่ว�ระก�รประชุม 
 

ลำดับ เรื่อง
จำนวน

(เรื่อง)

1 ประธานแจ้ง 51 

2 พิจารณา 952 

3 ทราบ 1,377 

4 สภาผู้แทนราษฎร 105 

5 อื่นๆ 34 

รวมทั้งสิ้น 2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.7 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกต�มหน่วยง�นเจ้�ของเรื่อง 
 

ลำดับ หน่วยง�น
จำนวน

(เรื่อง)

1 สำนักนายกรัฐมนตรี 699 

2 กระทรวงกลาโหม 30 

3 กระทรวงการคลัง 243 

4 กระทรวงการต่างประเทศ 150 

5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 53 

6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 39 

7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 188 

8 กระทรวงคมนาคม 126 

9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90 

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ
ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ
ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

ทราบ

อื่น ๆ
สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณา
ประธานแจ้ง

ประธานแจง พิจารณา ทราบ สภาผูแทนราษฎร อื่นๆ

952

1,377

51
105

34
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No. Agency 
Number 

(Items) 

10 Ministry of Information and Communication Technology 55 

11 Ministry of Energy 38 

12 Ministry of Commerce 90 

13 Ministry of Interior 166 

14 Ministry of Justice 56 

15 Ministry of Labour 50 

16 Ministry of Culture 28 

17 Ministry of Science and Technology 34 

18 Ministry of Education 94 

19 Ministry of Public Health 65 

20 Ministry of Industry 51 

21 Office of His Majesty’s Principal Private Secretary 1 

22 Bureau of the Royal Household 1 

23 Office of National Buddhism 12 

24 Office of the Royal Development Projects Board 1 

25 Office of the National Research Council of Thailand 6 

26 Royal Institute 3 

27 Anti-Money Laundering Office 5 

28 Southern Border Provinces Administration Centre 2 

29 Royal Thai Police 22 

30 Secretariat of the House of Representatives 26 

31 Secretariat of the Senate 9 

32 Office of the Constitutional Court 1 

33 Office of the Administrative Court 2 

34 Office of the Judiciary 7 

35 Office of the National Anti-Corruption Commission 5 
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ลำดับ หน่วยง�น
จำนวน

(เรื่อง)

10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 55 

11 กระทรวงพลังงาน 38 

12 กระทรวงพาณิชย์ 90 

13 กระทรวงมหาดไทย 166 

14 กระทรวงยุติธรรม 56 

15 กระทรวงแรงงาน 50 

16 กระทรวงวัฒนธรรม 28 

17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 

18 กระทรวงศึกษาธิการ 94 

19 กระทรวงสาธารณสุข 65 

20 กระทรวงอุตสาหกรรม 51 

21 สำนักราชเลขาธิการ 1 

22 สำนักพระราชวัง 1 

23 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 12 

24 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1 

25 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 6 

26 ราชบัณฑิตยสถาน 3 

27 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5 

28 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 2 

29 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 22 

30 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 26 

31 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 9 

32 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 1 

33 สำนักงานศาลปกครอง 2 

34 สำนักงานศาลยุติธรรม 7 

35 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 5 
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No. Agency 
Number 

(Items) 

36 Office of the Election Commission of Thailand 7 

37 Office of the Auditor General 1 

38 Office of the Ombudsman 1 

39 Office of the Attorney General 15 

40 Office of the National Human Rights Commission of Thailand 2 

41 Office of the National Economic and Social Advisory Council 19 

42 The Thai Red Cross Society 2 

43 Office of the National Telecommunication Commission 2 

44 Office for Educational Reform 3 

45 The office for National Education Standards and Quality Assessment 

(Public Organization) 

1 

46 Knowledge Management and Development (Public Organization) 1 

47 Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) 1 

48 The National Health Commission Office 11 

49 Thai Health Promotion Foundation 3 

50 Thai Public Broadcasting Service 1 

51 Thai Truth for Reconciliation Commission of Thailand 1 

Total 2,519
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ลำดับ หน่วยง�น
จำนวน

(เรื่อง)

36 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 

37 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 

38 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 

39 สำนักงานอัยการสูงสุด 15 

40 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 2 

41 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 19 

42 สภากาชาดไทย 2 

43 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 2 

44 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 3 

45 สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 1 

46 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 1 

47 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) 

1 

48 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ 11 

49 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 3 

50 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 1 

51 คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิเพือ่การปรองดองแหง่ชาต ิ 1 

รวมทั้งสิ้น 2,519
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  1.8 Issues number of the Cabinet resolutions, classified by Government policy 

   1.8.1 Administration of Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister 
 

Order Policy 
Number 

(Issues) 

1 Urgent policy to be implemented in the first year 103 

2 Policy on national security 52 

3 Policy on social issues and quality of life 252 

4 Policy on economic 432 

5 Policy on land, natural resources and environment 65 

6 Policy on science, technology, research and innovation 8 

7 Policy on foreign affairs and international economics 208 

8 Policy on good governance 258 

9 Others 22 

Total 1,400 

 

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

252

432

10352

208

258

22

65 8

Urgent policy to be implemented
in the first year
Policy on national security
Policy on social issues
and quality of life
Policy on economic
Policy on land, natural resources
and environment
Policy on science, technology,
research and innovation
Policy on foreign affairs
and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others
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  1.8 จำนวนเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล 

   18.1 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 

ลำดับ นโยบ�ย
จำนวน

(เรื่อง)

1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 103 

2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 52 

3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 252 

4 นโยบายเศรษฐกิจ 432 

5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 65 

6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 8 

7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 208 

8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 258 

9 นโยบายอื่นๆ  22 

รวมทั้งสิ้น 1,400 

 

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

252

432

10352

208

258

22

65 8

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการ
ในปีแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายอื่นๆ

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
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Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others



142 Annual Report 2011
The Secretariat of the Cabinet

  1.8.2 Administration of Ms.Yingluck Shinawatra Prime Minister 
 

No. Policy 
Number 

(Items) 

1 Urgent policy to be implemented in the first year 15 

2 Policy on national security 8 

3 Policy on economic 17 

4 Policy on social issues and quality of life 34 

5 Policy on land, natural resources and environment 4 

6 Policy on science, technology, research and innovation 0 

7 Policy on foreign affairs and international economic 13 

8 Policy on good governance 40 

Total 131 

 

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

Urgent policy to be implemented
in the first year
Policy on national security
Policy on social issues
and quality of life
Policy on economic
Policy on land, natural resources
and environment
Policy on foreign affairs
and international economics
Policy on good governance

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4 13

40
34

17

158

Total 1,531 Items 
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  1.8.2 รัฐบ�ลน�งส�วยิ่งลักษณ์ชินวัตร 
 

ลำดับ นโยบ�ย
จำนวน

(เรื่อง)

1 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก 15 

2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 8 

3 นโยบายเศรษฐกิจ 17 

4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 34 

5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 

6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 0 

7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 13 

8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 40 

รวมทั้งสิ้น 131 

 

รวมเรื่องทั้งสิ้น 1,531 เรื่อง 

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการ
ในปีแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4 13

40
34

17

158
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2. Function on Coordination with the Parliament 
 2.1 Number of legislation proposal 

  2.1.1 There are 28 draft acts proposed for consideration of the National Assembly 

  2.1.2 The proposal of legal issues to be considered by the Cabinet  
 

No. Type Items 

1 Draft Acts 144 

2 Draft Royal Decree 150 

3 Draft Ministerial Regulation 126 

4 Draft regulation, announcement, statute and order 65 

Total 485
 

3. Coordination with the Royal Agencies 
 3.1 Seeking Royal Command on various significant issues 
 

No. Type 
Number 

(items) 

1 Seeking for Royal Permission of temple area declaration 321 cases 

2 Seeking for Royal Appointment, promotion and granting of ranks to 

monks 

1,107 cases 

3 Bestowing for Royal Justice and Royal Patronage 223 cases 

4 Seeking for Royal Pardons 909 cases 

5 Bestowing of ranks 23,914 cases 

6 Seeking Royal Permission for the bestowing of Royal name 

on buildings, or asking for royally-granted names for those places 

35 cases 

7 Seeking for Thai naturalization 39 cases 

8 Announcement of official signs and emblems 11 cases 

9 Seeking Royal consent or discretion on various issues 62 cases 
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2. ก�รประส�นร�ชก�รกับรัฐสภ� 
 2.1จำนวนก�รเสนอกฎหม�ย 

  2.1.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา   

รวมทั้งสิ้น 84 เรื่อง 

  2.1.2 การนำเสนอเรื่องที่เป็นกฎหมายเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(เรื่อง)

1 ร่างพระราชบัญญัต ิ 144 

2 ร่างพระราชกฤษฎีกา 150 

3 ร่างกฎกระทรวง 126 

4 ร่างระเบียบ ร่างประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง 65 

รวมทั้งสิ้น 485
 

3. ก�รประส�นง�นกับส่วนร�ชก�รในพระองค ์
 3.1ก�รขอพระร�ชท�นพระมห�กรุณ�ในเรื่องสำคัญต่�งๆ
 

ลำดับ ประเภท จำนวน

1 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 321 วัด 

2 การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ 1,107 รูป 

3 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุเคราะห์ 

223 เรื่อง 

4 การขอพระราชทานอภัยโทษ 909 ราย 

5 การขอพระราชทานยศ 23,914 ราย 

6 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธย 
เป็นชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ หรือขอพระราชทาน 
ชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ 

35 เรื่อง 

7 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 39 ราย 

8 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 11 เรื่อง 

9 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือ 
พระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ 

62 เรื่อง 
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  3.2 Appointment of government officials of all types and individuals which required  

by law to be made by Royal Command 
 

No. Type 
Number 

(cases) 

1 Civil servants (position of high level of executive and advisory level 
of knowledge worker) 

164 

2 Civil officials in the Royal service 96 

3 Military and police officers (ranks of General) 916 

4 Judiciary officials (with the exception of assistant judges) 1,973 

5 Attorneys (with the exception of assistant attorneys) 1,149 

6 Civil officials in institutions of higher learning (Professors) 24 

7 Position holders in Constitutional independent organs 65 

8 Persons requiring Royal Appointment by law  3,169 

Total 7,556
 

 

  3.3 Seeking Royal Command to leave duties of government officials and individuals  

as required by law to be acknowledged or permitted by His Majesty , and deprivation of military  

and police rank 
 

No. Type 
Number 

(cases) 

1 Civil servants (position of high level of executive and advisory level 
of knowledge worker) 

128 

2 Judiciary officials (with the exception of assistant judges) 13 

3 Attorneys (with the exception of assistant attorneys) 3 

4 Officials of the court of justice 30 

5 Police officers (Commander upwards) 58 

6 Civil officials in the Royal service 4 

7 Civil officials in institutions of higher learning 13 

8 Officials of the Bangkok Metropolitan Administration, high executive 
level 

2 

9 Persons requiring Royal Appointment by law 484 

10 Demission of military and police ranks, with the withdrawal 
of Royal Decorations  

12 

Total 747 
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  3.2 ก�รแตง่ตัง้ข้�ร�ชก�รทกุประเภทและบคุคลทีต่อ้งนำคว�มกร�บบงัคมทลูพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ 
ต�มกฎหม�ย
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 

164 

2 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 96 

3 ข้าราชการทหารและตำรวจ (ชั้นนายพล) 916 

4 ข้าราชการตุลาการ (ยกเว้นผู้ช่วยผู้พิพากษา) 1,973 

5 ข้าราชการอัยการ (ยกเว้นอัยการผู้ช่วย) 1,149 

6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์) 24 

7 ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 65 

8 บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย 3,169 

รวมทั้งสิ้น 7,556
 

  3.3 ก�รพ้นจ�กตำแหน่งของข้�ร�ชก�รและบุคคลที่ต้องนำคว�มกร�บบังคมทูลพระกรุณ�ทร�บ 
ฝ�่ละอองธลุพีระบ�ท หรอืโปรดเกล�้ฯ ใหพ้น้จ�กตำแหนง่ต�มกฎหม�ย และก�รขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นญุ�ต 
ถอดยศทห�รตำรวจ 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 

128 

2 ข้าราชการตุลาการ (ยกเว้นผู้ช่วยผู้พิพากษา) 13 

3 ข้าราชการอัยการ (ยกเว้นอัยการผู้ช่วย) 3 

4 ข้าราชการศาลยุติธรรม  30 

5 ข้าราชการตำรวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป) 58 

6 ข้าราชการพลเรือนในพระองค ์ 4 

7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  13 

8 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 2 

9 บุคคลที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาท หรือโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย 

484 

10 ถอดยศทหาร ตำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 12 

รวมทั้งสิ้น 747 
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  3.4 Operations concerning international relations  
 

No. Type 
Number 

(cases) 

1 Appointment of foreign ambassadors accredited to Thailand  32 

2 Appointment of Thai ambassadors to foreign countries 17 

3 Establishing of foreign consulates in Thailand and appointment  

of foreign consuls accredited to Thailand 

8 

4 Opening of Thai consulates and appointment of consuls aboard 12 

Total 69 
 

 

  3.5 RequestforthebestowalofRoyalDecoration
 

No. Type 
Number 

(cases) 

1 Royal Decoration of White Elephant-Crown of Thailand families 

- sash class 9,390 cases 

 lower than sash class 275,550 cases 

284,940 

2 Royal Decoration of Direk gunabhorn 

- sash class 13 cases 

- lower than sash class 6,724 cases 

6,737 

3 Royal Decoration for foreigners  27 

4 Royal Decoration for the deceased 8 

5 Royal Decoration for special cases 15 

Total 291,727 
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  3.4 ก�รดำเนินก�รเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 32 

2 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ 17 

3 การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย 

และการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย 

8 

4 การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้ง 

กงสุลประจำต่างประเทศ 

12 

รวมทั้งสิ้น 69 

 

  3.5 ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก - มงกุฎไทย 

- ชั้นสายสะพาย จำนวน 9,390 ราย 

- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 275,550 ราย 

284,940 

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 

- ชั้นสายสะพาย จำนวน 13 ราย 

- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 6,724 ราย 

6,737 

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 27 

4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์  8 

5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ 15 

รวมทั้งสิ้น 291,727 
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  3.6 Requesting the granting of official medals 
 

No. Type 
Number 

(cases) 

1 The Victory Medal 10 

2 Freeman Safeguarding Medal 1,194 

3 Dushdi Mala Medal, Pin of Arts and Science 11 

4 Border Services Medal 20,156 

5 Chakra Mala Medal 11,084 

6 Chakrabarti Mala Medal 27,414 

7 Boy Scout Commendation Medal 7 

8 Ratabhorn Medal 11 

9 Rajaruchi Medal 1 

Total 59,888
 

  3.7 Seeking Royal Permission for the wearing of foreign Royal Decorations and   

medals : 38 cases 

 

  3.8 Seeking for approval to recieve foreign Royal Decorations, Decorations and medals :  

39 cases 

 

  3.9 Management of the production of Royal Decorations and official medals in   

accordance with allocated budget to present to His Majesty the King for the granting and   

distributing to Ministries and Departments to present to individuals on the honour list:   

124,544set/pieces
 

No. Type Number  

1 Royal Decoration of the White Elephant - the crown of Thailand 73,359 set/pieces 

2 Royal Decoration of the Direkgunabhorn 7,002 set/pieces  

3 Chakra Mala Medal 10,797 medals 

4 Chakrabarti Mala Medal 33,386 medals 
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  3.6 ก�รขอพระร�ชท�นเหรียญร�ชก�ร
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 เหรียญชัยสมรภูม ิ 10 

2 เหรียญพิทักษ์เสรีชน 1,194 

3 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 11 

4 เหรียญราชการชายแดน 20,156 

5 เหรียญจักรมาลา 11,084 

6 เหรียญจักรพรรดิมาลา 27,414 

7 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 7 

8 เหรียญรัตนาภรณ ์ 11 

9 เหรียญราชรุจิทอง 1 

รวมทั้งสิ้น 59,888
 

  3.7 ก�รขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตประดับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์เครื่องอิสริย�ภรณ์และ 

เหรียญตร�ต่�งประเทศจำนวน 38 ราย 

 

  3.8 ก�รขอคว�มเหน็ชอบขอรบัเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์ เครือ่งอสิรยิ�ภรณ์ และเหรยีญตร�ต�่งประเทศ 

จำนวน 39 ราย 

 

  3.9 ก�รบริห�รจัดก�รสร้�งเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์และเหรียญร�ชก�รต�มงบประม�ณที่ได้รับเพื่อ 

ทูลเกล้�ฯ ถว�ยสำหรับพระร�ชท�น และจ่�ยให้แก่กระทรวง กรม เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับพระร�ชท�น จำนวน 

124,544 สำรับ/ดวง 
 

ลำดับ ประเภท จำนวน

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 73,359 สำรับ/ดวง 

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ ์ 7,002 สำรับ/ดวง 

3 เหรียญจักรมาลา 10,797 เหรียญ 

4 เหรียญจักรพรรดิมาลา 33,386 เหรียญ 
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  3.10 Returning of Royal Decoration 
   - There were 27,265 set/pieces of Royal Decoration returned and 423 set/pieces   
were compensated at the amount 2,569,918 Baht 
 

Royal Decoration 
Return Compensated 

Gentleman Lady Total Gentleman Lady Total 

Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most  
Exalted Order of the White Elephant 38 2 40 1 1 2 

Knight Grand Cross (First Class) of the Most   
Exalted Order of the White Elephant 423 90 513 6 4 10 

Knight Commander (Second Class) of the Most  
Exalted Order of the White Elephant 1,295 864 2,159 15 6 21 

Commander (Third Class) of the Most Exalted 
Order of the White Elephant 2,033 2,233 4,266 30 14 44 

Companion (Fourth Class) of the Most Exalted 
Order of the White Elephant 2,338 2,709 5,047 52 28 80 

Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order  
of the White Elephant 698 322 1,020 46 5 51 

The Gold Medal (Sixth Class) of the White   
Elephant 638 17 655 3 - 3 

The Silver Medal (Seventh Class) of the White   
Elephant - 1 1 - - - 

Total White Elephant Families 7,463 6,238 13,701 153 58 211 

Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most  
Noble Order of the Crown of Thailand 105 28 133 2 2 4 

Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble  
Order of the Crown of Thailand 663 252 915 12 5 17 

Knight Commander (Second Class) of the Most  
Noble Order of the Crown of Thailand 1,968 1,162 3,130 24 11 35 

Commander (Third Class) of the Most Noble   
Order of the Crown of Thailand 2,209 2,589 4,798 30 19 49 

Companion (Fourth Class) of the Most Noble 
Order of the Crown of Thailand 1,776 1,533 3,309 41 17 58 

Member (Fifth Class) of the Most Noble Order   
of the Crown of Thailand 768 447 1,215 41 3 44 

The Gold Medal (Sixth Class) of the Crown of 
Thailand 1 1 2 - - - 

The Silver Medal (Seventh Class) of the Crown 
of Thailand - - - - - - 

Total the Crown of Thailand Families 7,490 6,012 13,502 150 57 207 

Direkgunabhorn 23 39 62 2 2 4 

Chula Chom Klao - - - 1 - 1 

Total(set/pieces) 27,265 423 

Total Amount of Compensated 2,569,918
 

  3.11 Declaration of correcting the misspelling words in Royal Gazette for 418 cases 
   Declaration of correcting the misspelling words on the title, first name or family  
name of those who receive the Royal Decoration because government agencies submitted deviation 
 proposal  
  3.12AnsweringtomattersforconsultationonRoyalDecoration,15issues 
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  3.10 ก�รรับคืนเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

   การรบัคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณแ์ยกเปน็การรบัคนืเปน็เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์จำนวน 27,265 สำรบั/ดวง  

และการรับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 423 สำรับ/ดวง คิดเป็นเงิน 2,569,918 บาท 
 

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์
ส่งคืนเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ ชดใช้ร�ค�แทนเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

บุรุษ สตรี รวม บุรุษ สตรี รวม

ม.ป.ช. 38 2 40 1 1 2 

ป.ช. 423 90 513 6 4 10 

ท.ช. 1,295 864 2,159 15 6 21 

ต.ช. 2,033 2,233 4,266 30 14 44 

จ.ช. 2,338 2,709 5,047 52 28 80 

บ.ช. 698 322 1,020 46 5 51 

ร.ท.ช. 638 17 655 3 - 3 

ร.ง.ช. - 1 1 - - - 

รวมช้�งเผือก 7,463 6,238 13,701 153 58 211 

ม.ว.ม 105 28 133 2 2 4 

ป.ม. 663 252 915 12 5 17 

ท.ม. 1,968 1,162 3,130 24 11 35 

ต.ม. 2,209 2,589 4,798 30 19 49 

จ.ม. 1,776 1,533 3,309 41 17 58 

บ.ม. 768 447 1,215 41 3 44 

ร.ท.ม. 1 1 2 - - - 

ร.ง.ม. - - - - - - 

รวมมงกุฎไทย 7,490 6,012 13,502 150 57 207 

ดิเรกคุณ�ภรณ์ 23 39 62 2 2 4 

จุลจอมเกล้� - - - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น(สำรับ/ดวง) 27,265 423 

รวมเงินชดใช้ 2,569,918
 

 

  3.11 ก�รประก�ศแก้ไขคำผิดในร�ชกิจจ�นุเบกษ� มีจำนวน 418 ราย 

   ประกาศแก้ไขคำผิดเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช  

อิสริยาภรณ์ เนื่องจากส่วนราชการเสนอขอพระราชทานคลาดเคลื่อน 

  3.12 ก�รตอบข้อห�รือเกี่ยวกับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ ์มีจำนวน 15 เรื่อง 
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  3.13 Performing scribe work in producting of significant documents, namely rank,  

certificates monk title certificates, certificate for Royal Decoration and important diplomatic notes,  

including the affixing of the Royal Seal and countersigning the Royal Commands in the documents,   

710,962 in number 

  3.14 Recording and updating the Royal Rank and Title Register, such as, the bestowal  

of Royal Decorations, receipts and return distributed Royal Decorations, as well as changes of title, 

first name family name units and deceased, 670,095 cases 

 

4. Services for the Public 
 4.1 Number of items published in the Royal Gazette  

  4.1.1 In fiscal year 2011, items published in the Royal Gazette comprise laws and   

supplementary rules as follows: 
 

No Type 
Number 

(issues) 

1 Royal Command 13 

2 Acts 40 

3 Royal Decree 133 

4 Ministerial Regulations 133 

5 Regulation 307 

6 Announcement 47,097 

7 Order 261 

8 Statute 138 

9 Stipulation 21 

10 Municipal Law 28 

11 Code of law 217 

12 Decision (constitutional court) 14 

13 Question 392 

Total 48,794 
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  3.13 ก�รปฏบิตังิ�นลขิติเกีย่วกบัก�รจดัก�รทำเอกส�รสำคญั ไดแ้ก ่ สญัญาบตัรสมณศกัดิ ์ สญัญาบตัรยศ 

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเอกสารสำคัญทางการทูต รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกร และ  

รับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารสำคัญ จำนวน 710,962 ฉบับ 

  3.14 ก�รบันทึกและปรับปรุงทะเบียนฐ�นันดร เช่น การได้รับพระราชทานยศ การได้รับพระราชทาน 

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ การไดร้บัการจา่ยเครือ่งราชอสิรยิาภรณแ์ละการสง่คนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ รวมทัง้การเปลีย่น 

คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัด การวายชนม์ จำนวน 670,095 รายการ 

 
4. ร�ชก�รเกี่ยวกับประช�ชน 
 4.1 ก�รนำเรื่องลงประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

  4.1.1 จำนวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   การนำเรือ่งลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาในปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 มกีฎหมายและอนบุญัญตั ิ

ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 พระบรมราชโองการ 13 

2 พระราชบัญญัติ 40 

3 พระราชกฤษฎีกา 133 

4 กฎกระทรวง 133 

5 ระเบียบ 307 

6 ประกาศ 47,097 

7 คำสั่ง 261 

8 ข้อบังคับ 138 

9 ข้อกำหนด 21 

10 เทศบัญญัติ 28 

11 ข้อบัญญัติ 217 

12 คำวินิจฉัย (ศาลรัฐธรรมนูญ) 14 

13 กระทู้ถาม 392 

รวมทั้งสิ้น 48,794 
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  4.1.2 Number of sections published the Royal Gazette, classified by types 
 

No. Type 
Number 

(Items) 

1 Type A Council of State issue 92 

2 Type B Royal Ranks and the Titles Register issue 54 

3 Type C Trade Register issue 118 

4 Type D Announcement and General Affairs issue 

(scheduled every Tuesday and Thursday) 

195 

5 Type D Special, Announcement and General Affairs issue, 

(in cases of emergencies) 

152 

Total 611 
 

 4.2 Hiring for the printing of the Royal Gazette  
  The Secretariat of the Cabinet has hired the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office  
(formerly the Printing Division, under the jurisdiction of the Secretariat of the Cabinet, which has been  
transformed into the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office, with the status of a Service   
Delivery Unit (SDU) since 1 September 2003) to print the Royal Gazette, types A, B, C and D   
as recorded to be propagated among the public and for official use, as follows: 
 

No. Type Price (baht) 

1 Type A 6,420 / octavo leaf 

2 Type B 1,160 / octavo leaf 

3 Type C 3,731 / octavo leaf 

4 Type D 1,160 / octavo leaf 

5 Type D Special 1,160 / octavo leaf 

6 Cover, with Garuda seal, 4 color, art paper 7,000 octavo leaf 
 

Note : Copies correspond to the number of members each year, with 3% extra in case of error in accordance  
with ISO standard, and for increasing number of members. 
 The Royal Gazette, type A, Legislation has been regularly ordered to be printed for members  
every year, with the purpose of propagating laws announced in the Royal Gazette so that the general  
public can access the laws without creating unnecessary burden or difficulties for them in line with 
the Cabinet resolution on 30 November 2004. Membership fee is 120 baht a year for those picking 
up the issue in person, and 300 baht plus postal service. The rate does not reflect the real printing 
cost, and the Government has subsidized the printing cost.  
 Moreover, the Royal Gazette has been distributed for official use to Cabinet members,   
executives and other government agencies (the Office of His Majesty’s Principal Private Secretary   
and the National Library of Thailand)  
 Printing Budget for the Royal Gazette for fiscal year 2011 total 39,541,453.77 Baht. 
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  4.1.2 จำนวนตอนราชกิจจานุเบกษา จำแนกตามประเภท 
 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ร�ย)

1 ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา 92 

2 ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร 54 

3 ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า 118 

4 ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
(กำหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 

195 

5 ประเภท พิเศษ ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
(กำหนดประกาศกรณีเร่งด่วน) 

152 

รวมทั้งสิ้น 611 
 

 4.2 ก�รจ้�งพิมพ์ร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดส้ัง่จา้งสำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา (เดมิมสีถานะเปน็ 

กองโรงพิมพ์สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แปลงสภาพเป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

มีสถานะเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549) พิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ประเภท  

ก ข ค ง และพิเศษ ง เพื่อไว้เป็นหลักฐานเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและใช้ในราชการ ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเภท
ร�ค�

(บ�ท)

1 ประเภท ก ยกละ 6,420 

2 ประเภท ข ยกละ 1,160 

3 ประเภท ค ยกละ 3,731 

4 ประเภท ง ยกละ 1,160 

5 ประเภทพิเศษ ง ยกละ 1,160 

6 ปกราชกิจจานุเบกษาตราครุฑ พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต ยกละ 7,000 
 

หม�ยเหตุ: จำนวนพิมพ์ตามจำนวนสมาชิกแต่ละปี เผื่อกรณีผิดพลาดตามมาตรฐาน ISO 3% และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 

  ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา ได้สั่งจ้างพิมพ์ให้สมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้แก่ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงกฎหมาย 
โดยไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนจนเกินความจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 
โดยกำหนดอัตราค่าสมัครแบบสมาชิกรับด้วยตัวเอง ค่าสมาชิก ปีละ 120 บาท และบอกรับทางไปรษณีย์ ค่าสมาชิก  
ปีละ 300 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสมาชิกที่ไม่สะท้อนต้นทุนค่าจัดพิมพ์ที่แท้จริง รัฐบาลจึงได้อุดหนุนงบประมาณค่าพิมพ์  
ส่วนที่เกินจากราคาสมาชิก 
  นอกจากนี ้ ไดแ้จกจา่ยราชกจิจานเุบกษาทีส่ัง่จา้งพมิพ ์ เพือ่ใชป้ระโยชนท์างราชการใหแ้กค่ณะรฐัมนตร ี
ผู้บริหารและส่วนราชการอื่น (สำนักราชเลขาธิการ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ) 
  งบประมาณคา่จา้งพมิพร์าชกจิจานเุบกษาประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนทัง้สิน้ 39,541,453,77 บาท 
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 4.3 Propagation and publicity of the Royal Gazette  
  4.3.1 Posted on the website www.ratchakitcha.soc.go.th with 5,327,705 visitors as   
of 30 September 2011  
  4.3.2 Publicized through the website www.cabinet.thaigov.go.th  
  4.3.3 Information in the Royal Gazette is published through the following channels:  
   4.3.3.1 The website www.ratchakitcha.soc.go.th  
   4.3.3.2 The printed Royal Gazette  
   4.3.3.3 The Secretariat of the Cabinet Journal  
   4.3.3.4 The Secretariat of the Cabinet Annual Report  
   4.3.3.5 Printed matters such as brochures, and documents attached to the   
questionnaires, for instance 
   4.3.3.6 Meeting/seminar and interviews 
 4.4 The number of services provided on information from the Royal Gazette in fiscal   
year 2011, is as follows: 
  4.4.1 By phone 6,534 cases 
  4.4.2 Making copies from the Royal Gazette 102 cases 
  4.4.3 Days of announcing and distribution of the Royal Gazette 550 cases 
  4.4.4 Answering questions on the web board on the website www.ratchakitcha.soc.go.th 
1,071 cases 
 4.5 Number of service users searching for Cabinet resolutions through various channels  
  Statistic of Information Services Center, the Secretariat of the Cabinet, 1 October 2010 – 
30 September 2011  
 

Month 

Contact 

in Person 

(Cases) 

Service 

by phone 

(times)  

Service 

by facsimile 

(times) 

Service on 

the internet 

(times)  

Service by 

hardcopy  

October 2010  8 160 29 12 5 

November 2010 8 192 28 10 7 

December 2010 6 132 36 10 3 

January 2011 8 174 44 27 4 

February 2011 12 125 52 30 6 

March 2011 18 132 62 15 5 

April 2011 22 110 68 27 7 

May 2011 21 155 68 30 4 

June 2011 10 130 58 27 3 

July 2011 10 98 61 27 2 

August 2011 14 87 49 20 3 

September 2011 12 105 69 26 3 

Total 149 1,600 624 261 52
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 4.3 ก�รเผยแพร่และก�รประช�สัมพันธ์ร�ชกิจจ�นุเบกษ� 
  4.3.1 จำนวนผู้เข้าสืบค้นราชกิจจานุเบกษาทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวน 5,327,705 ราย 
  4.3.2 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cabinet.thai.gov.go.th 
  4.3.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชกิจจานุเบกษา ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   4.3.3.1 เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th 
   4.3.3.2 ราชกิจจานุเบกษา 
   4.3.3.3 วารสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   4.3.3.4 หนังสือรายงานประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   4.3.3.5 เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นต้น 
   4.3.3.6 การประชุมสัมมนา และการสัมภาษณ์ 
 4.4 จำนวนก�รให้บริก�รข้อมูลร�ชกิจจ�นุเบกษ�ในปีงบประม�ณพ.ศ.2554ดังนี้ 
  4.4.1 ทางโทรศัพท์ จำนวน 6,534 ราย 
  4.4.2 คัดสำเนาราชกิจจานุเบกษา จำนวน 102 ราย 
  4.4.3 วันประกาศและวันเผยแพร่หนังสือราชกิจจานุเบกษา จำนวน 550 ราย 
  4.4.4 ตอบขอ้หารอืทางกระดานถาม - ตอบบนเวบ็ไซต ์www.ratchakitcha.soc.go.th จำนวน 1,071 ราย 
 4.5 จำนวนผู้ใช้บริก�รค้นห�มติคณะรัฐมนตรีจำแนกต�มช่องท�งต่�งๆ 
  สถติศินูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 
2554 

 

เดือน

ม�ติดต่อ

ด้วยตนเอง

(ร�ย)

บริก�ร

ท�งโทรศัพท์

(ครั้ง)

บริก�ร

ท�งโทรส�ร

(ครั้ง)

บริก�รท�ง

อินเทอร์เน็ต

(เรื่อง)

บริก�ร

ท�งหนังสือ

(เรื่อง)

ตุลาคม 2553 8 160 29 12 5 

พฤศจิกายน 2553 8 192 28 10 7 

ธันวาคม 2553 6 132 36 10 3 

มกราคม 2554 8 174 44 27 4 

กุมภาพันธ์ 2554 12 125 52 30 6 

มีนาคม 2554 18 132 62 15 5 

เมษายน 2554 22 110 68 27 7 

พฤษภาคม 2554 21 155 68 30 4 

มิถุนายน 2554 10 130 58 27 3 

กรกฎาคม 2554 10 98 61 27 2 

สิงหาคม 2554 14 87 49 20 3 

กันยายน 2554 12 105 69 26 3 

รวมทั้งสิ้น 149 1,600 624 261 52



160 Annual Report 2011
The Secretariat of the Cabinet

 4.6 Number of service users searching data on Royal Ranks and Titles Register 

  Users seeking data on the Royal Ranks and Titles Register by phone and in person,   

number 6,035 cases 

 4.7 Number of complaints  

  In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet has received a total of 12 complaints   

from users, external agencies and the general public. All topics of the complaints are not within   

the authority and responsibilities of the Secretariat of the Cabinet. Thus, the Secretariat of the Cabinet  

sent the said complaints to the responsible agencies to operate later on. 
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 4.6 จำนวนผู้ใช้บริก�รข้อมูลทะเบียนฐ�นันดร 

  จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร ทางโทรศัพท์และติดต่อด้วยตนเอง จำนวน 6,035 ราย 

 4.7 จำนวนข้อร้องเรียน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหน่วยงาน  

ภายนอก และประชาชนทัว่ไป จำนวนทัง้สิน้ 12 เรือ่ง โดยทัง้หมดเปน็เรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่มอ่ยูใ่นอำนาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดส้ง่เรือ่งใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงดำเนนิการ 

ต่อไป 
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Internal Audit Group 
 Duties of the Internal Audit Group is to assess internal control system whether there are  
sufficiency and appropriate and perform with efficiency and effectiveness, examining accuracy of  
financial data, account and procurement, assessing performance on budgetary management, financial  
management, procurement and assets management to ensure that they are performed in accordance  
with regulations, rules, Cabinet resolutions and government policies, monitoring, auditing the maintenance  
of assets as well as assets using for efficiency and economizing, giving suggestion, procedure or   
measure to improve performance of the audit units for efficiency, effectiveness and economizing 
 Conducting an auditing plan consists of : 
 1. Financial Auditing 
 2. Compliance Auditing 
 3. Internal Control and Risk Management Auditing 
 4. Performance Auditing 
 The internal audit units of the Group are as follows : 
 1. Bureau, Division and Administration Development Group of the Secretariat of the Cabinet 
 2. The Cabinet and Royal Gazette publishing House, the Service Delivery Unit (SDU),   
was established in accordance with Public Administration Acts (No.5) B.E.2545 and the Cabinet   
resolutions on 20 June 2006 under the supervision of the Secretariat of the Cabinet  
 Results of Auditing 
 1. The Secretariat of the Cabinet, total 10 issues as follows: 
  1.1 Auditing the reservation of fund to be drawn in overlapping fiscal year as of   
30 September 2010 and that budget disbursement for fiscal year 2011 As to the Government 
Fiscal Management Information System (GFMIS) in part of account payable, the Secretariat of the   
Cabinet had performed in accordance with order of the Ministry of Finance, dated 13 September   
2010, Most Immediate No.Gorkor 0406.6/Vor95, on reservation of fund to be drawn in overlapping   
fiscal year and disbursement extension 
  1.2 Auditing internal control and risk management for fiscal year 2010 (Report form  
Por Sor) 
   Auditing internal control and risk management is to evaluate adequateness and   
efficiency of the internal control system, to the goals and target as defined as well as conclusion   
of evaluation in each elements of internal auditing that bureau/division conducted self assessment   
as to 5 elements of internal auditing as follows: 
   1.2.1 Control Environment 
   1.2.2 Risk Assessment 
   1.2.3 Control Activities 
   1.2.4 Information and Communication 
   1.2.5 Monitoring 
   Results of evaluation the internal auditing in 5 elements of the Secretariat of   
the Cabinet is at good level, the average score 3.64 from 4 full scores. Performance in conducting  
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ภ�รกิจของกลุ่มตรวจสอบภ�ยใน คือ การประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีเพียงพอ 

เหมาะสมและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงินและความเชื่อถือได้ของ 

ขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีงบประมาณ และการพสัด ุตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงบประมาณ การบรหิาร 

การเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 

ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  

วธิกีารหรอืมาตรการในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานของหนว่ยรบัตรวจใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั 

 ก�รจัดทำแผนก�รตรวจสอบ ประกอบด้วย 

 1. การตรวจสอบทางการเงิน 

 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 4. การตรวจสอบการดำเนินงาน 

 หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภ�ยใน มีดังนี้ 

 1. สำนักและกอง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 2. สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา ซึง่เปน็หนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ (Service Delivery Unit : 

SDU) ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2545 โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่

20 มิถุนายน 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ผลก�รตรวจสอบ 

 1. สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีมีจำนวนทั้งสิ้น10เรื่อง ดังนี้ 

  1.1 ก�รตรวจสอบก�รกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีณวนัที่30กนัย�ยน2553และก�รเบกิจ�่ยเงนิงบประม�ณ 

ประจำปีงบประม�ณพ.ศ.2554 ตามระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในส่วนของระบบ 

เบิกจ่าย (ACCOUNT PAYABLE) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงการคลัง 

ตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0406.6/ว 95 ลงวนัที ่13 กนัยายน 2553 เรือ่ง การกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปี 

และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ 

  1.2 ก�รสอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยในและก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งประจำปงีบประม�ณ พ.ศ. 2553 

(ร�ยง�นแบบปส.)

   การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและ 

ประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีก่ำหนด รวมทัง้ขอ้มลูสรปุผลการประเมนิ 

แตล่ะองคป์ระกอบของการควบคมุภายในทีส่ำนกัและกองประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบการควบคมุภายในทัง้ 5 ดา้น 

   1.2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

   1.2.2 การประเมินความเสี่ยง 

   1.2.3 กิจกรรมการควบคุม 

   1.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

   1.2.5 การติดตามประเมินผล 

   ผลการประเมนิองคป์ระกอบการควบคมุภายในทัง้ 5 ดา้นของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรอียูใ่นเกณฑด์ ี

คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.64 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน การจัดทำระบบการควบคุมภายในของสำนักเลขาธิการ 
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internal auditing system of the Secretariat of the Cabinet reaches the goals on internal auditing   
with efficiency and effectiveness of operation, trustworthy of financial report and compliance with  
laws and regulations,thus, the auditing report and evaluation of internal control by the internal   
auditor did not find any error or significant suggestion. 
  1.3 Auditing report on the management of the fund and welfare fund of the Secretariat  
of the Cabinet 
   The Secretariat of the Cabinet has established the internal welfare fund as an   
encouragement for government officials, with the object to help facilitate government officials   
as the benefit of living existence apart from the welfare in the government bureaucratic system 
  1.4 Auditing the performance according to the internal control improvement plan  
(monitoring form Por Or3) of the previous time as of 31 march 2011 
   The performance according to the internal control improvement plan (monitoring   
form Por Or3) of the previous period (ended 30 September 2010 ) as of 31 March 2011, the Secretariat of  
the Cabinet had performed in accordance with the internal control improvement plan and reported 
to the Audit and Evaluation Committee of the Secretariat of the Cabinet as the letter   
No. Nor Ror 0509/Tor 3201 dated, 27 April 2011. 
  1.5 Financial commitments and procurements for fiscal year 2011 of the Secretariat 
of the Cabinet  
   Results of auditing contract documents and purchase orders (PO) during 1 October   
2010 – 14 February 2011 with purchase orders (PO) in GFMIS system as to ZMM_PO_RPT01 command 
found that the procurements were approved by the authorized at the financial amount as assigned 
authority and in accordance with the Office of the Prime Minister’s Regulation of the Procurement 
B.E. 2535 and amendment. 
  1.6 Auditing report on budget spending for fiscal year 2011 in 8 months period   
(October2510–May2011)oftheSecretariatoftheCabinet 
   Results of auditing budget spending for fiscal year 2011 in 8 months period (October 
2510 – May 2011) of the Secretariat of the Cabinet shown the disbursement from financial sources 
consists of  
   1.6.1 Budget allocations for fiscal year 2011 at the total numbers of 575,819,500 Baht, 
disbursed at the number of 121,108,855.45 baht, which is equivalent to 21.03 percent of the budget  
allocated 
   1.6.2 The central budget approved for the Secretariat of the Cabinet in fiscal   
year 2011 at the total numbers of 4,921,780 baht, disbursed at the number of 1,360,930 baht,   
is equivalent to 27.65 percent of the budget allocated 
   1.6.3 The reservation of fund to be drawn in overlapping fiscal year 2006, 2008, 2009 
and 2010 at the total numbers of 259,960,561.78 baht, disbursed at the number of 96,135,584.23 baht, 
is equivalent to 36.98 percent of the reservation of fund to be drawn in overlapping fiscal year 
  1.7 Auditing risk management of the Secretariat of the Cabinet of fiscal year 2011 
   The Secretariat of the Cabinet conducted the risk management plan by dividing as to 
the functions and classifying by strategic risk, operational risk and compliance risk. 
   The bureau and division response to the risks had performed risk control   
measurement, therefore, risks were reduced 
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คณะรฐัมนตรบีรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน (Operation) 

ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานการเงนิ การบญัช ี (Financial) และการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance) 

การรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในจึงไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกต  

ที่มีนัยสำคัญ 

  1.3 ร�ยง�นก�รตรวจสอบก�รบรหิ�รเงนิกองทนุและเงนิสวสัดกิ�รของสำนกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร ี

   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัสวสัดกิารภายในสว่นราชการเพือ่เปน็การเสรมิสรา้งขวญัและกำลงัใจ 

ในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการชว่ยเหลอืและอำนวยความสะดวกใหแ้กข่า้ราชการ เพือ่ประโยชน ์

แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ 

  1.4 ก�รสอบท�นผลก�รปฏบิตัติ�มแผนก�รปรบัปรงุก�รควบคมุภ�ยใน(แบบตดิต�มปอ.3)ของงวดกอ่น 

ณวันที่31มีน�คม2554 

   ผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) ของงวดก่อน (วันที่ 30   

กนัยายน 2553) ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2554 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดด้ำเนนิการตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุ 

ภายในและได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบแล้วตามหนังสือที่  

นร 0509/ท 3201 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 

  1.5 ก�รกอ่หนีผ้กูพนัและจดัซือ้จดัจ�้งประจำปงีบประม�ณพ.ศ.2554ของสำนกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร ี

   ผลการตรวจสอบเอกสารสญัญาและใบสัง่ซือ้/สัง่จา้ง ระหวา่งวนัที ่ 1 ตลุาคม 2553 – 14 กมุภาพนัธ ์

2554 กบัการสรา้งใบสัง่ซือ้/สัง่จา้ง (PO) ในระบบ GFMIS ตามคำสัง่ ZMM_PO_RPT01 พบวา่การจดัซือ้จดัจา้งไดร้บัอนมุตั ิ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินตามที่มีคำสั่งมอบอำนาจ และเป็นไปตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  1.6 ร�ยง�นก�รสอบท�นก�รใชจ้�่ยเงนิงบประม�ณประจำปงีบประม�ณพ.ศ.2554รอบ8เดอืน(ตลุ�คม 

2553-พฤษภ�คม2554)ของสำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร ี

   ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม  

2553 - พฤษภาคม 2554) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการเบิกจ่ายจากแหล่งของเงิน ประกอบด้วย  

   1.6.1 เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 575,819,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน   

121,108,855.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ 

   1.6.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน  

ทัง้สิน้ 4,921,780 บาท เบกิจา่ยแลว้ จำนวน 1,360,930 บาท เบกิจา่ยคดิเปน็รอ้ยละ 27.65 ของงบกลางทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ

   1.6.3 การกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปสีำหรบัเงนิงบประมาณประจำป ีพ.ศ. 2549 2551 2552 และ 2553 

รวมเป็นเงิน 259,960,561.78 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96,135,584.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของจำนวนเงิน  

กันไว้เบิกเหลื่อมปี  

  1.7 ก�รสอบท�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของสำนกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรปีระจำปงีบประม�ณพ.ศ.2554 

   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีดัทำแผนบรหิารความเสีย่งโดยแบง่ความเสีย่งตามภารกจิและแยกประเภท 

ความเสีย่งเปน็ดา้นกลยทุธ ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) และความเสีย่งดา้นกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)  

   ทัง้นี ้ สำนกัและกองผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัรายการความเสีย่งไดด้ำเนนิการตามมาตรการในการควบคมุ 

ความเสี่ยงทำให้สามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
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  1.8 Auditing results report on operation in accordance with the performance   
agreement made for the 12-month period of fiscal year 2010 
   Auditing result report on operation in accordance with the performance agreement   
made for the 12-month period of fiscal year 2010 (October 2009 – September 2010), the Secretariat  
of the Cabinet conducted a self-assessment at 3.99 out of 5 score. 
  1.9 Auditing operation on providing new computer system to replace electronic   
Royal Gazette system of the Secretariat of the Cabinet 
   Budget allocated for the Secretariat of the Cabinet in fiscal year 2011, capital budget  
on computer durable articles to provide new computer system to replace electronic Royal Gazette  
system for the total number of 18,647,600 baht. Operation results at that time is under e-Auction on  
7 October 2011 
  1.10 Auditing financial report for fiscal year ending on 30 September 2010 and   
financial report for fiscal year ending on 30 September 2011 
   Results of auditing financial report for fiscal year ending on 30 September 2010 and  
30 September 2011 comprising with Statement of Financial Position and Statement of Revenue   
and Expense as the following conclusion: 
   1.10.1 Conducting financial report comprising with statement of financial position, 
statement of revenue and expense and notification on financial statement in according with the   
financial report format of the government agencies 
   1.10.2 Balance of assets account, debt, capital and revenue and expense has the 
accounting balance sheets as normal as accrual basis accounting 
   1.10.3 Auditing advanced budget retrieved from GFMIS system which data are used 
for conducting statement of financial, position statement of revenue and expense and notification   
on financial statement and concerning details, found that there were the appropriate significant data  
   1.10.4 Financial resources are: revenue income, income from services and donations 
(assets) and non-budget income from money deposited to treasury, namely deposit money of Official 
Information fees, deposit money of competitive examination fees, deposit money for the assets   
restoring (compensation for the Royal Decorations) and other deposit money such as bidding funds, 
Advance Payment Guarantee 
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  1.8 ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร รอบ 12 เดือน ปีงบประม�ณ 

พ.ศ.2553 

   การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตลุาคม 2552 - กนัยายน 2553) สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรปีระเมนิตนเองโดยมคีะแนน 

รวม 3.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

  1.9 ตรวจสอบก�รดำเนนิโครงก�รจดัห�ระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ทดแทนระบบเดมิสำหรบัระบบร�ชกจิจ� 

นุเบกษ�อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร ี

   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดร้บังบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบลงทนุ คา่ครภุณัฑ ์

คอมพวิเตอร ์ สำหรบัจดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ทดแทนระบบเดมิสำหรบัระบบราชกจิจานเุบกษาอเิลก็ทรอนกิส ์ เปน็ 

จำนวนเงนิ 18,647,600 บาท โครงการอยูร่ะหวา่งดำเนนิการตรวจสอบ เนือ่งจากใหเ้สนอราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Auction) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554  

  1.10 ก�รสอบท�นร�ยง�นก�รเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30กันย�ยน2553และร�ยง�นก�รเงิน 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่30กันย�ยน2554 

   ผลการสอบทานรายงานการเงินของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2553 และ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้ 

   1.10.1 การจัดทำรายงานการเงินของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ  

การเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงาน  

ภาครัฐ 

   1.10.2 ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย มียอดดุลทางบัญชีปกติ  

เป็นไปตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

   1.10.3 การสอบทานรายงานงบทดลองที่เรียกจากระบบ GFMIS ที่นำข้อมูลมาจัดทำงบแสดงฐานะ  

การเงนิ งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย หมายเหตปุระกอบงบการเงนิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่มขีอ้มลูถกูตอ้งตามทีค่วร 

ในสาระสำคัญ  

   1.10.4 แหลง่ของเงนิทีไ่ดร้บั คอื รายไดจ้ากรฐับาล รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรบับรจิาค (สนิทรพัย)์ 

และการรับเงินนอกงบประมาณที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเงินฝากคลัง ประกอบด้วย เงินฝากค่าธรรมเนียม  

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ชดใช้ราคาแทน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์) เงินฝากต่างๆ เช่น เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา 
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 2. The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (unit under the administrative   

supervision), 2 auditing results are as follows :  

  2.1 Auditing performance for the accounting year ending on 30 September 2011 and  

30 September 2010 

   Comparative analyzing the financial status of year 2011 with year 2010 of the Cabinet 

and Royal Gazette Publishing Office are: 
 

Items 2011 2010 
Percent increase (decrease) 

from 2010  

Total Assets 146,424,940.40 130,744,798.81 12.00 

Total Debt 2,846,387.79 6,434,983.70 (56.00) 

Revolving Fund 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 

Accumulated Income 136,078,552.61 116,809,815.11 16.00 

Net Profit 19,268,737.50 20,960,889.05 (8.00) 
 

   In 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office has total assets increased   

from 2010 at 12 percent, total debt decreased at 56 percent, accumulated income increased at   

16 percent and achievement, net profit, decreased from 2010 at 8 percent  

Financial Ratio in 2011 and 2010 are as follows: 
 

Financial Ratio Unit 2011 2010 

Liquidity ratio    

Current Capital Ratio times 45.72 16.56 

Quick Capital Ratio times 43.29 15.59 

Account Receivable Turnover Ratio times 13.05 6.59 

Average Collection Period day 27.96 55.39 

Utilization of assets ratio    

Total Assets Turnover Ratio  0.63 0.78 

Fixed Assets Turnover Ratio  3.61 4.40 

Debt Ratio    

Debt to Total Assets Ratio times 1.94 4.92 

Profitability Ratio    

Return on Total Assets Ratio % 13.16 16.03 

Net Profit Ratio % 20.99 20.51 
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 2. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ� (หน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำกับดูแล) ผลการตรวจสอบ  

จำนวน 2 เรื่อง ดังนี ้

  2.1 ก�รตรวจสอบผลก�รดำเนนิง�นสำหรบัปบีญัชสีิน้สดุวนัที่30กนัย�ยน2554และ30กนัย�ยน 

2553 

   การวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะการเงินปี 2554 กับ ปี 2553 ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ  

ราชกิจจานุเบกษา ดังนี้ 
 

ร�ยก�ร 2554 2553
ร้อยละเพิ่มขึ้น(ลดลง)

จ�กปี2553

สินทรัพย์รวม 146,424,940.40 130,744,798.81 12.00 

หนี้สินรวม 2,846,387.79 6,434,983.70 (56.00) 

ทุนหมุนเวียน 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 

กำไรสะสม 136,078,552.61 116,809,815.11 16.00 

กำไรสุทธิ 19,268,737.50 20,960,889.05 (8.00) 
 

   ปี 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 คิดเป็น  

ร้อยละ 12 หนี้สินลดลงร้อยละ 56 กำไรสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และมีผลการดำเนินงาน คือ มีกำไรสุทธิลดลงจาก  

ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินปี2554และ2553มีดังนี ้
 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน หน่วย ปี2554 ปี2553 

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง    

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 45.72 16.56 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่า 43.29 15.59 

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า เท่า 13.05 6.59 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 27.96 55.39 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รใช้ประโยชน์จ�กสินทรัพย์    

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 0.63 0.78 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เท่า 3.61 4.40 

อัตร�ส่วนเกี่ยวกับภ�ระหนี้    

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่า 1.94 4.92 

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รทำกำไร    

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 13.16 16.03 

อัตราส่วนกำไรสุทธ ิ ร้อยละ 20.99 20.51 
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   Result of analyzing 

   In 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing House has better liquidity than 2010 

with the current asset for 45.72 times of current liability. One part caused from following up debt   

collection was more rapidly. The average time of debt collection is 27.69 days which was reduced   

from 55.39 days in 2010. Analyzing the ability in assets utilization of the Cabinet and Royal Gazette   

Publishing House which cause income found that in 2011 had the approximate ratio as in 2010.   

The ability of disbursement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing House is better than in 2010  

so as to the reducing of debt to disburse caused from following debt collection more rapidly which  

cause to have enough liquid assets for disbursement. 

  2.2 Examining financial commitment and procurement for the fiscal year 2011 

   Results of examining, the procurement approved by the authorized and has been   

performed in accordance with the concerning regulation 
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   ผลก�รวิเคร�ะห์ 
   ปี 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีสภาพคล่องดีกว่าปี 2553 โดยมีสินทรัพย์  

หมุนเวียนเป็น 45.72 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถติดตามการชำระหนี้ได้เร็วขึ้นโดย  

ใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 27.96 วัน ลดลงจากปี 2553 ที่ใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 55.39 วัน การวิเคราะห์  

ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้   

พบว่าในปี 2554 มีอัตราใกล้เคียงกับปี 2553 และความสามารถในการชำระหนี้ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ  

ราชกจิจานเุบกษาดกีวา่ป ี 2553 ทัง้นี ้ มหีนีส้นิทีต่อ้งชำระลดลงเนือ่งจากตดิตามการชำระหนีไ้ดเ้รว็ขึน้ ทำใหม้สีนิทรพัย ์

ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนำไปชำระหนี้สิน 

  2.2 ก�รตรวจสอบก�รก่อหนี้ผูกพันและจัดซื้อจัดจ้�งประจำปีงบประม�ณพ.ศ.2554 

   ผลการตรวจสอบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับอนุมัติจากมีผู้มีอำนาจอนุมัติและมีการปฏิบัติเป็นไปตาม  

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานการเงิน

สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
ณวันที่30กันย�ยน2554 

หม�ยเหตุบ�ท 

สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3  10,282,885.28 

 ลูกหนี้ระยะสั้น 4  142,144,683.00 

 รายได้ค้างรับ 5  42,835.00 

 วัสดุคงเหลือ   1,502,419.13 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   153,972,822.41

     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6  180,217,870.47 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7  8,183.00 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   180,226,053.47

รวมสินทรัพย์    334,198,875.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
ณวันที่30กันย�ยน2554 

หม�ยเหตุบ�ท 

หนี้สิน     

 หนี้สินหมุนเวียน    

 เจ้าหนี้ระยะสั้น 8  1,448,400.49 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9  1,435,718.02 

 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า   10,188,465.00 

 เงินประกันอื่น   1,031,562.00 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   14,104,145.51

     

 หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว   624,226.03 

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   1,500,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,124,226.03 

รวมหนี้สิน    16,228,371.54

สินทรัพย์สุทธิ    317,970,504.34

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

 ทุน   217,970,561.17 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา   65,183,564.84 

 บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   34,816,378.33 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   99,999,943.17 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   317,970,504.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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สำนักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร ี

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
ณวันที่30กันย�ยน2554 

หม�ยเหตุบ�ท 

ร�ยได้จ�กก�รดำเนินง�น    

 ร�ยได้จ�กรัฐบ�ล    

  ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณ  10 659,319,715.92

  รวมร�ยได้จ�กรัฐบ�ล   659,319,715.92

 ร�ยได้จ�กแหล่งอื่น    

 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก   1,200.00 

 รายได้จากการบริจาค (สินทรัพย์รับบริจาค)   192,363.15 

 รวมร�ยได้จ�กแหล่งอื่น   193,563.15

รวมร�ยได้จ�กก�รดำเนินง�น   659,513,279.07

    

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำเนินง�น    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  11 134,592,799.41 

 ค่าบำเหน็จบำนาญ  12 32,939,677.82 

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  13 2,515,920.83 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  14 342,693.85 

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  15 405,925,251.10 

 ค่าสาธารณูปโภค  16 14,341,558.87 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  17 34,038,995.86 

รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำเนินง�น   624,696,897.74 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำเนินง�น   34,816,378.33 

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกิดจ�กก�รดำเนินง�นจ�กกิจกรรมต�มปกติ    

 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์   (3.00) 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กกิจกรรมต�มปกติ   34,816,378.33 

ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ   34,816,378.33 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันย�ยน2554

หม�ยเหตุที่1 ข้อมูลหน่วยง�น 

 1.1 วิสัยทัศน์ 

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน  

การบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ 

ประเทศชาติและประชาชน 

 1.2 พันธกิจ 

  การพฒันาสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีหเ้ปน็องคก์รทีม่รีะบบบรหิารจดัการความรูด้า้นวชิาการ 

ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและ  

ประสานงานราชการกบัคณะรฐัมนตร ี รฐัสภา สว่นราชการในพระองค ์ สว่นราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หม�ยเหตุที่2 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำคัญ 

 2.1 หลักเกณฑ์ในก�รจัดทำงบก�รเงิน 

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี  

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและ  

การแสดงรายงานในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21  

พฤศจิกายน 2551 

 2.2 หน่วยง�นที่เสนอร�ยง�น 

  รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอก  

งบประมาณทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีชใ้นการดำเนนิงาน ซึง่เปน็รายการทีเ่กดิขึน้ในสว่นกลางและสำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรี มีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ เงินทุนสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยก  

แสดงงบการเงินต่างหากไม่นำมาแสดงรวมในรายงานการเงินนี้ 

 2.3 ขอบเขตของข้อมูลในก�รร�ยง�น 

  รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นของรัฐบาล   

ในภาพรวมแต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่  

ตามกฎหมาย และรวมถงึสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ซึง่เปน็ของหนว่ยงานทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนใ์นการดำเนนิงาน 

ของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 

 2.4 ก�รรับรู้ร�ยได้ 

  2.4.1 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในรายงานรายได้แผ่นดิน 

  2.4.2 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

  2.4.3 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ 
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 2.5 วัสดุคงเหลือ 

  แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

 2.6 อ�ค�รและอุปกรณ์ 

  2.6.1 อาคารรวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคาร หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  

การทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ แสดงเป็นราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

  2.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

  2.6.3 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียน คุมทรัพย์สิน 

  2.6.4 อปุกรณไ์ดม้าตัง้แตป่งีบประมาณ 2540 - 2545 บนัทกึเฉพาะทีม่มีลูคา่ตัง้แต ่30,000 บาท 

ขึ้นไป 

  2.6.5 อปุกรณท์ีไ่ดม้าตัง้แตป่งีบประมาณ 2546 เปน็ตน้ไป บนัทกึเฉพาะทีม่มีลูคา่ตัง้แต ่5,000 

ขึ้นไป 

 2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม 

 2.8 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำหน่�ย 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้ 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15-40 ปี 

  อุปกรณ์ 2-12 ปี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-15 ปี 

 

หม�ยเหตุที่3 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

บ�ท
 

 เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 

 เงินฝากคลัง 8,037,966.50 

 เงินฝากสถาบันการเงิน-เงินงบประมาณ 744,918.78 

 รวมเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 10,282,885.28 
 

หม�ยเหตุที่4 ลูกหนี้ระยะสั้น

บ�ท
 

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,508,742.00 

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1,200.00 

 เงินจ่ายล่วงหน้า (ลูกหนี้เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า) 140,634,741.00 

 รวมลูกหนี้ระยะสั้น 142,144,683.00 
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หม�ยเหตุที่5 ร�ยได้ค้�งรับ

บ�ท
 

 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 42,835.00 

 รวมร�ยได้ค้�งรับ 42,835.00 
 

หม�ยเหตุที่6 ที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์(สุทธิ)

บ�ท
 

 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง  

 อาคารสำนักงาน 268,500,011.28 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 155,853,222.27 

 อ�ค�รสำนักง�น(สุทธิ) 112,646,789.01 

  

 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 720,182.50 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 325,219.58 

 อ�ค�รเพื่อประโยชน์อื่น(สุทธิ) 394,962.92 

 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง(สุทธิ) 113,041,751.93

  

 อุปกรณ์  

 ครุภัณฑ์สำนักงาน 11,868,629.73 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  7,014,492.90 

 ครุภัณฑ์สำนักง�น(สุทธิ) 4,854,136.83

  

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,702,380.00 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 4,591,902.78 

 ครุภัณฑ์ย�นพ�หนะและขนส่ง(สุทธิ) 1,110,477.22 

  

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,192,819.02 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,834,315.90 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้�และวิทยุ(สุทธิ) 358,503.12
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หม�ยเหตุที่6 ที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์(สุทธิ)(ต่อ)

บ�ท 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,084,587.59 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,485,799.77 

 ครุภัณฑ์โฆษณ�และเผยแพร่(สุทธิ) 598,787.82

  

 ครุภัณฑ์โรงงาน 9,630.00 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 5,068.94 

 ครุภัณฑ์โรงง�น(สุทธิ) 4,561.06

  

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 4,049.88 

 ครุภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์และก�รแพทย์(สุทธิ) 3,654.12

  

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 143,998,901.30 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 84,640,017.05 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สุทธิ) 59,358,884.25

  

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,926,862.54 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  1,040,144.63 

 ครุภัณฑ์ง�นบ้�นง�นครัว(สุทธิ) 886,717.91 

  

 ครุภัณฑ์อื่น 158,455.82 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 158,059.61 

 ครุภัณฑ์อื่น(สุทธิ) 396.21 

 อุปกรณ์(สุทธิ) 67,176,118.54

 รวมที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์(สุทธิ) 180,217,870.47 
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หม�ยเหตุที่7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

บ�ท
 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17,438,871.00 

 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม 17,430,688.00 

 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 8,183.00 

หม�ยเหตุที่8 เจ้�หนี้ระยะสั้น

บ�ท
 

 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 328,741.79 

 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 1,119,658.70 

 รวมเจ้�หนี้ระยะสั้น 1,448,400.49 

หม�ยเหตุที่9 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

บ�ท
 

 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 648,063.02 

 ใบสำคัญค้างจ่าย 787,655.00 

 รวมค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 1,435,718.02 

หม�ยเหตุที่10 ร�ยได้จ�กรัฐบ�ล-เงินงบประม�ณ

บ�ท
 

 รายได้จากงบบุคลากร 113,142,842.50 

 รายได้จากงบลงทุน 6,221,137.56 

 รายได้จากงบดำเนินงาน 102,533,953.40 

 รายได้จากงบอุดหนุน 5,546,347.80 

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 376,912,834.40 

 รายได้จากงบกลาง 56,280,326.04 

 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 1,317,725.78 

 รวมร�ยได้จ�กรัฐบ�ล-เงินงบประม�ณ 659,319,715.92

หม�ยเหตุที่11 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

บ�ท
 

 เงินเดือน 100,473,328.94 

 ค่าล่วงเวลา 2,082,510.00 

 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 93,397.44 

 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,954,068.34 
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หม�ยเหตุที่11 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร(ต่อ)

บ�ท 

 เงินค่าครองชีพ 724,554.02 

 ค่าจ้าง 5,503,816.80 

 รวมเงินเดือนและค่�จ้�ง 114,831,675.54

  

 เงินชดเชยสมาชิก กบข. 1,631,526.23 

 เงินสมทบ กบข. 2,447,289.33 

 เงินสมทบ กสจ. 138,873.60 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 334,137.00 

 ค่าเช่าบ้าน 404,666.45 

 ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง 1,526,400.00 

 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 6,482,892.61 

 เงินช่วยการศึกษาบุตร 911,053.50 

 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ 8,917,096.25 

 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ 3,163,092.51 

 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน 225,015.00 

 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน 61,974.00 

 รวมเงินช่วยเหลือพนักง�นและครอบครัว 13,278,231.26 

 รวมค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 134,592,799.41

หม�ยเหตุที่12 ค่�บำเหน็จบำน�ญ

บ�ท
 

 บำนาญปกติ 22,481,903.52 

 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 455,030.40 

 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 2,740,054.12 

 เงินบำเหน็จดำรงชีพ 1,199,037.85 

 เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 1,290,460.00 

 เงินช่วยการศึกษาบุตร 43,021.00 

 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ - เบี้ยหวัด/บำนาญ 3,924,373.00 

 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ - เบี้ยหวัด/บำนาญ 773,945.93 
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หม�ยเหตุที่12 ค่�บำเหน็จบำน�ญ(ต่อ)

บ�ท 

 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน - เบี้ยหวัด/บำนาญ 26,000.00 

 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน - เบี้ยหวัด/บำนาญ 5,852.00 

 รวมค่าบำเหน็จบำนาญ 32,939,677.82 

หม�ยเหตุที่13 ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม

บ�ท
 

 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ 2,374,920.83 

 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ 141,000.00 

 รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม 2,515,920.83 

หม�ยเหตุที่14 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง

บ�ท
 

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 313,243.85 

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ 29,450.00 

 รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 342,693.85 

หม�ยเหตุที่15 ค่�วัสดุและใช้สอย

บ�ท
 

 ค่าวัสดุ 7,480,030.24 

 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา 7,653,021.85 

 ค่าเชื้อเพลิง 392,866.40 

 ค่าตอบแทนอื่น 377,300.00 

 ค่าจ้างที่ปรึกษา 262,500.00 

 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (รับบริจาค) 2,700.00 

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 4,585,246.08 

 ค่ารับรองและพิธีการ 330.00 

 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 879,099.68 

 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 210,593.00 

 ค่าประชาสัมพันธ์ 39,553,275.50 

 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 344,528,288.35 

 รวมค่�วัสดุและใช้สอย 405,925,251.10
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หม�ยเหตุที่16 ค่�ส�ธ�รณูปโภค

บ�ท
 

 ค่าไฟฟ้า 5,820,985.59 

 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 222,831.36 

 ค่าโทรศัพท์ 1,466,245.37 

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,451,658.05 

 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 379,838.50 

 รวมค่�ส�ธ�รณูปโภค 14,341,558.87

หม�ยเหตุที่17 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำหน่�ย

บ�ท
 

 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน 13,509,635.70 

 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 44,812.16 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,275,015.91 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ 434,542.88 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 91,848.66 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 391,188.89 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 1,203.75 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 963.00 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,248,101.94 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 405,511.44 

 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น 11,960.19 

 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 624,211.34 

 รวมค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำหน่�ย 34,038,995.86
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หม�ยเหตุที่18 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน(ปี2554)
 

หน่วย:บ�ท 

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำรองเงิน ผูกพันปี2555 เบิกจ่�ย คงเหลือ

1. แผนง�น:บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบบุคลากร 99,966,700.00 0.00 0.00 96,247,354.66 3,719,345.34 

งบดำเนินงาน 93,798,844.00 5,145,250.00 1,075,179.01 87,174,786.54 403,628.45 

งบลงทุน 58,704,806.00 56,006,070.00 2,328,679.99 354,356.00 15,700.01 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 4,016,850.00 1,200,000.00 0.00 2,706,322.44 110,527.56 

รวม 256,487,200.00 62,351,320.00 3,403,859.00 186,482,819.64 4,249,201.36 

 ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งบบุคลากร 18,856,600.00 0.00 0.00 17,671,825.61 1,184,774.39 

งบดำเนินงาน 7,497,200.00 0.00 5,332,328.01 2,057,390.29 107,481.70 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 286,000,000.00 0.00 127,081,600.50 158,915,709.05 2,690.45 

รวม 312,353,800.00 0.00 132,413,928.51 178,644,924.95 1,294,946.54

2. แผนง�น:พัฒน�กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย 

งบเงินอุดหนุน 6,952,600.00 2,100,000.00 0.00 4,784,401.00 68,199.00 

งบลงทุน 25,900.00 0.00 0.00 22,363.00 3,537.00 

รวม 6,978,500.00 2,100,000.00 0.00 4,806,764.00 71,736.00 

รวมทั้งสิ้น 575,819,500.00 64,451,320.00 135,817,787.51 369,934,508.59 5,615,883.90
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หม�ยเหตุที่19 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน(ปี2553)
 

หน่วย:บ�ท 

ร�ยก�ร 

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2555 เบิกจ่�ยปี2554 คงเหลือ 

1. แผนง�น:บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบดำเนินงาน 12,554,926.70 9,871,307.08 0.00 2,683,619.62 0.00 

งบลงทุน 1,408,039.09 128,000.00 1,094,500.00 185,539.09 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 1,979,342.91 1,809,542.91 0.00 169,800.00 0.00 

รวม 15,942,308.70 11,808,849.99 1,094,500.00 3,038,958.71 0.00 

 ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบดำเนินงาน 5,461,270.00 0.00 26,000.00 5,435,270.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 163,233,317.70 192,891.33 14,010,000.00 149,030,426.37 0.00 

รวม 168,694,587.70 192,891.33 14,036,000.00 154,465,696.37 0.00 

2. แผนง�น:พัฒน�กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย 

งบเงินอุดหนุน 303,271.77 303,271.77 0.00 0.00 0.00 

รวม 303,271.77 303,271.77 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 184,940,168.17 12,305,013.09 15,130,500.00 157,504,655.08 0.00 
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หม�ยเหตุที่20 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน(ปี2552)
 

หน่วย:บ�ท

ร�ยก�ร 

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2555 เบิกจ่�ยปี2554 คงเหลือ 

1. แผนง�น:บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบดำเนินงาน 4,000,000.00 2,924,667.47 335,000.00 740,332.53 0.00 

งบลงทุน 3,597,152.00 39,374.00 150,000.00 3,407,778.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 262,500.00 0.00 0.00 262,500.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 7,859,652.00 2,964,041.47 485,000.00 4,410,610.53 0.00 
 

หม�ยเหตุที่21 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน(ปี2551)
 

หน่วย:บ�ท 

ร�ยก�ร 

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2555 เบิกจ่�ยปี2554 คงเหลือ 

1. แผนง�น:บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบดำเนินงาน 1,667,780.70 114,180.70 0.00 1,553,600.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 1,667,780.70 114,180.70 0.00 1,553,600.00 0.00 
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หม�ยเหตุที่22 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน(ปี2549)
 

หน่วย:บ�ท 

ร�ยก�ร 

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2555 เบิกจ่�ยปี2554 คงเหลือ 

1. แผนง�น:บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 67,095,000.00 0.00 0.00 67,095,000.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 67,095,000.00 0.00 0.00 67,095,000.00 0.00 
 

หม�ยเหตุที่23 ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน
 

ร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  

 ร�ยได้แผ่นดิน-นอกจ�กภ�ษี  

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  

   รายได้ค่าขายหนังสือราชการ 471,780.00 

   รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 91,800.74 

   รายรับจากการขายครุภัณฑ์ 709,000.00 

   รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,272,580.74 

  รายได้อื่น  

   รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 2,412.96 

   รายได้จากค่าปรับอื่น 92,045.00 

   รายได้เงินเหลือจ่าย 351,283.98 

   รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 80,499.29 

   รวมรายได้อื่น 526,241.23 

 รวมร�ยได้แผ่นดิน-นอกจ�กภ�ษี 1,798,821.97 

รวมร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,798,821.97 

หักร�ยได้แผ่นดินนำส่งคลัง 1,798,821.97 

ร�ยได้แผ่นดินนำส่งคลังสูง(ต่ำ)กว่�ร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 0.00 
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ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
นายวิชัย  วิทวัสการเวช รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นายสมชาย  พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประธานคณะทำงาน 
นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
คณะทำงาน 
นายศิริ  เลิศธรรมเทวี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักบริหารกลาง 
นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
นางสาววรรณา  ศรีนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ 
นายชิดชาติ  จรุงสิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวสุภาวดี  แก้วประดับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นายประกิจ  อุทัยศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กองการประชุมคณะรัฐมนตร ี
นายสุชาติ  วิภาสธวัช ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
นางลำพลึง  เพ็งตะโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักนิติธรรม 
นายอำนาจ  พัวเวส ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม รักษาการในตำแหน่ง 
 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นางพิมพ์ผกา  พฤกษะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ 
นายสมโภช  ประเสริฐดี นิติกรชำนาญการพิเศษ 
สำนักบริหารงานสารสนเทศ 
นางสมสมร  มังคลพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ 
นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี 
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี 
สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
นางวรรณวิมล  สินุธก ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี 
สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
นางสาววัลภา  สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 1 
นางสาวลักขณา  กำเหนิดพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นางสมศรี  นาคจำรัสศรี ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
นางกรรณิกา  งามท้วม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
นางสาวยุภา  ทองถม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
นางสาวกัญชลี  จำนงค์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
ว่าที่ร้อยตรี วินัย  ชาคริยานุโยค ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
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สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เจ้าของ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ทำาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทรศัพท์ 0-2280-9000

 www.cabinet.thaigov.go.th

จำานวน 800 เล่ม

ISBN 978-616-7749-00-6

พิมพ์ที่ สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทรศัพท์ 0-2243-0611 โทรสาร 0-2243-0616

 www.publishing.soc.go.th

หนังสือเล่มน้ีใช้นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม ทำาจากกระดาษท่ีปราศจากสารคลอรีน

ในการผลิต ลดการใช้เยื่อไม้มากกว่ากระดาษปกติ 50%

This book is an environmental-friendly innovation, totally chlorine-free

in production and reduce 50% of wood fiber than traditional paper.

สำำนกัเลขำธกิำรคณะรัฐม
นต
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ทำำเนียบรัฐบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0 2280 9000, 0 2280 9090

www.cabinet.thaigov.go.th
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