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พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2556 

	 งานของแผ่นดินน้ัน	เป็นงานส่วนรวม	มีผลท่ีกว้างขวาง	เก่ียวข้องกับบ้านเมือง 

และบุคคลทุกคนทุกฝ่าย	 เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก 

ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง	 ๆ	 อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน	 ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้าง 

เป็นปรกติธรรมดา	ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน	ตลอดจนทุกคนทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง	 จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

แม้กระทั่งคำาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ	 ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัต ิ

วินิจฉัย	 โดยถือว่าความคิดเห็นและคำาวิพากษ์วิจารณ์นั้น	 คือการระดมสติปัญญา 

และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย	 เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ 

บริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำาเร็จผล 

เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

                                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช
วันที่	31	มีนาคม	พุทธศักราช	2556
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 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะหน ่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายของ 

คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะน�าไปสู่ความอยู่ดีกินดี ของประชาชน 

และความสงบสุขร่มเย็นของประเทศชาติ ด้วยการผลักดันการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งยังได้ก�าหนด 

วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทาง 

วิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของ 

คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”  

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในรอบปีที่ผ่านมา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

วธิกีารท�างาน การพฒันาบคุลากร พร้อมทัง้ได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบรูณาการ 

เชือ่มโยงประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการกบัหน่วยงานต่าง ๆ  บนหลกัของความรอบรู้  

รอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อน 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการณ์ มีการพัฒนาระบบ 

การท�างานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้อง 

กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ต่างมุ่งมั่น 

ทุ ่มเท และเสียสละ มีความอดทน และความสามัคคีร่วมกันในการท�างานที่ได้รับ 

มอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป 

   นายอ�าพน  กิตติอ�าพน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



เครื่องหมายราชการส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ

และพระอุณาโลมสีทอง ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองชั้น 

ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง)

พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีด�า)

พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เบื้องบน มีกระจังรัศมีเก้าแฉกดุนนูนสีทอง 

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองสถาพร

พื้นรูปทรงเสมาสีเขียวนวล ขอบสีทอง

หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน 

เบื้องล่าง เป็นแพรแถบสีแดงบรรจุอักษรคติพจน์ว่า

“รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา”



นายอ�าพน  กิตติอ�าพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ท�าเนียบผู้บริหาร



1. นายสมชาย  พฤฒิกัลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2. นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. นางสาวรุจิรา  ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4. นายอ�านาจ  พัวเวส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1

2 3 4



1.	นายสุพศิน		สุเมธิวิทย์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

2. นางอุดมพร		เอกเอี่ยม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

3. นางประไพ		ด�าสะกุล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารบรรณ
	 	 และกลุ่มงานบริหารทั่วไป

4.	นางสาวกัญชลี		จ�านงค์วงศ์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. นางสาวเฉลิมขวัญ		ทองจันทร์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

6. นางสาววรรณา		ศรีนนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
	 	 ของคณะรัฐมนตรี

1
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ส�านักบริหารกลาง



1. นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

2. นางอุดมพร  เอกเอี่ยม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

3. นางประไพ  ด�าสะกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารบรรณ
  และกลุ่มงานบริหารทั่วไป

4. นางสาวกัญชลี  จ�านงค์วงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองจันทร์ ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

6. นางสาววรรณา  ศรีนนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
  ของคณะรัฐมนตรี

1. นายสุชาติ  วิภาสธวัช ผู้อ�านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
2. นางจุฑารัตน์  วรรณโอทอง ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร
  วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

1
2

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี



1. นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข ผู้อ�านวยการส�านักนิติธรรม

2. นางสุชาดา แจ่มผล    ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายสังคม

3. นายเกรียงศักดิ์  พัฒนโกวิท ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายมั่นคง

4. นางบุณณิกา  วงศ์วานิช ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ

5. นายจารุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย

  ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

6. นางสาวสาวิตรี  ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายเศรษฐกิจ

7. นายพงศ์เทพ  พ่วงเสมา      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

8. นายสิริทัศน์  อาภะระโณ       ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�านักนิติธรรม

1

6
5 8

74
2 3



1. นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข ผู้อ�านวยการส�านักนิติธรรม

2. นางสุชาดา แจ่มผล    ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายสังคม

3. นายเกรียงศักดิ์  พัฒนโกวิท ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายมั่นคง

4. นางบุณณิกา  วงศ์วานิช ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ

5. นายจารุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย

  ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

6. นางสาวสาวิตรี  ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการกลุ่มกฏหมายเศรษฐกิจ

7. นายพงศ์เทพ  พ่วงเสมา      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

8. นายสิริทัศน์  อาภะระโณ       ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. นางสมสมร  มังคลพันธุ์ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานสารสนเทศ

2. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

3. นางสาวพัชรา  สวาทะสุข ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช ผู้อ�านวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

5. นายประวิทย์  อมรฤทธิ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี

6. นางสาววันทนี  เฉลิมชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1

3 6 4 52

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ



1. นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนายุทธศาสตร์
                และติดตามนโยบายพิเศษ

2. นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี

3. นางวรางกูร  สรรพนรเศรษฐ์ ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน

4. นางณัฐญา  พัฒนะพันธุ ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข

5. นางดารารัตน์  อินทโสภา ผู้อ�านวยการกลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ

6. นางอัชรา  รัชตะวรรณ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
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ส�านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ



1. นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนายุทธศาสตร์
                และติดตามนโยบายพิเศษ

2. นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี

3. นางวรางกูร  สรรพนรเศรษฐ์ ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน

4. นางณัฐญา  พัฒนะพันธุ ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข

5. นางดารารัตน์  อินทโสภา ผู้อ�านวยการกลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ

6. นางอัชรา  รัชตะวรรณ ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. นายธีระพงศ์  วงศ์ศิวะวิลาส ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

2. นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม

3. นางวรรณวิมล  สินุธก ผู้เช่ียวชาญด้านจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี 

4. นางสาวอ้อวดี  สุนทรวิภาต ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 1

5. นายศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 2

6. นางนวลสวาท  โฆศิรินนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

7. นางภิรมย์  ธรรมศิริ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการบริหาร

6 7 3
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ส�านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี



1
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1. นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

2. นางสาววัลภา  สุขผล ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 1

3. นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 2

4. นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 3

5. นางสาววัชรี  สิงหราช ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี



1. นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

2. นางสาววัลภา  สุขผล ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 1

3. นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 2

4. นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 3

5. นางสาววัชรี  สิงหราช ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. นางสมศรี  นาคจ�ารัสศรี ผู้อ�านวยการส�านักอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

2. นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ ผู้เช่ียวชาญด้านอาลักษณ์

3. นายสถาพร  ทรงพร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

4. นายชัยพร  พงษ์จินดากร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งต้ัง

5. นายธวพงศ์  อ่อนนุช ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

6. นางกรรณิกา  งามท้วม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานฐานันดร

7. นายสมชาย  พิณนุวัตร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานลิขิต

6

5 7 3 2 4

1

ส�านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์



นายชลวิทย์  จุลบุตร
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนิภา ตรงเที่ยง   
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ส�านักพิมพ์คณะรัฐนมตรีและราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุภา  ทองถม
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส ่ว น ที่1
ข้อมูลภาพรวมของ

ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี



ส่ ว น ที่1
ข้อมูลภาพรวมของ

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี





รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของรัฐในกำากับของนายกรัฐมนตรี 

องค์การมหาชนภายใต้การกำากับดูแลของนายกรัฐมนตรี

แผนผังการแบ่งส่วนราชการส�านักนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

(องค์การมหาชน)

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ(องค์การมหาชน)

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำานักงบประมาณ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)

กองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร
สำานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

 (องค์การมหาชน)

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำานักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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* เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

โครงสร้างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา *

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

สำานักบริหารกลาง สำานักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

สำานักบริหารงานสารสนเทศ สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำานักนิติธรรม สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

 รายงานประจ�าปี 2556
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ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีภำรกิจตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	พ.ศ.	2549	ดังนี้
	 1.	 ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี
	 2.	 ภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับรัฐสภำ
	 3.	 ภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์
	 4.	 ภำรกิจเกี่ยวกับประชำชน

   อ�านาจหน้าที่ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

	 1.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี

	 2.	 ประสำนรำชกำรกบัส�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรและส�ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

ด�ำเนินกำรเสนอและพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและเร่ืองท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ขอรับควำมยินยอม 

หรอืควำมเหน็	สภำผูแ้ทนรำษฎร	วฒุสิภำ	และรฐัสภำ	ตลอดจนเรือ่งทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎร	วฒุสิภำ 

และรัฐสภำ	เสนอมำยังคณะรัฐมนตรี

	 3.	 ประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์เกี่ยวกับภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรี	ที่จะต้องขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำตำมกฎหมำยหรือระเบียบประเพณี

	 4.	 ประสำนรำชกำรกับกระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงำนอื่น	ๆ	ของรัฐ	เพื่อให้กำรบริหำร 

รำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

	 5.	 บรกิำรและเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของทำงรำชกำรเกีย่วกบังำนในอ�ำนำจหน้ำทีแ่ก่ประชำชน

	 6.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มอ�านวยการและสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี

	 	 1.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำร 

รัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ 	 ตำมที่ได้รับมอบหมำย	 ตลอดจนกำรให้บริกำร 

และอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง	ๆ 	เกี่ยวกับกำรประชุม

	 	 2.	 ประมวลและรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชมุคณะรฐัมนตรี 

และคณะกรรมกำรรฐัมนตรคีณะต่ำง	ๆ 	 รวมทัง้กำรจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ 

คณะรัฐมนตรี

	 	 3.	ก�ำหนดมำตรฐำน	หลักเกณฑ์	ระบบ	รูปแบบ	และวิธีกำรปฏิบัติ 

ในกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรประชมุคณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมกำรรัฐมนตรี 

คณะต่ำง	ๆ

4.	ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับส�ำนักนิติธรรม	ส�ำนักวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

และส่วนรำชกำร	ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ

	 	 5.	ปฏบิตังิำนร่วมกบัหรอืสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบั 
มอบหมำย

1. ส�านักบริหารกลาง (สบก.)
	 	 	 1.	 จดัวำงระเบยีบและพฒันำงำนสำรบรรณเพือ่ควบคมุ	 ประสำนงำน 

และติดตำมกระบวนกำรน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 และกำรน�ำเรื่อง 

เสนอนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี	เพื่อพิจำรณำสั่งกำร

	 	2.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ	 อำคำรสถำนที่	 ยำนพำหนะ	 

และงำนบริหำรพัสดุเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

	 	3.	ให้บรกิำรและอ�ำนวยควำมสะดวกเกีย่วกบักำรใช้ห้องประชมุและ 

กำรรับรองในเรื่องอื่น	ๆ 	 แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรต่ำง	ๆ 	 

ตลอดจนกำรประชุมภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

4.		ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบังำนช่วยอ�ำนวยกำร	งำนเลขำนกุำร	และงำนประชำสมัพนัธ์ 

ของส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

5.	จดัระบบงำนและบรหิำรงำนบคุคลรวมทัง้งำนสวสัดิกำรของส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

	 	6.	 ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรเงนิ	กำรบญัช	ีกำรบรหิำรงบประมำณของส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 

	 	7.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนอนุรักษ์เอกสำรของคณะรัฐมนตรี	 งำนพิพิธภัณฑ์	 งำนห้องสมุด 

คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ	และงำนศึกษำค้นคว้ำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

	 	8.	 ปฏบิตัริำชกำรทัว่ไปของส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร	ี ซึง่มไิด้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ 

ของส่วนรำชกำรใดในส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรโีดยเฉพำะ

	 	9.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย

ส�านักบริหารกลาง

กลุ่มงานสารบรรณ
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี

กลุ่มช่วยอ�านวยการ



3. ส�านักนิติธรรม (สนธ.)

	 	 	1.	ศึกษำ	 วิเครำะห์ข้อมูล	 เพื่อเสนอควำมเห็นเก่ียวกับร่ำงกฎหมำย 

และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมำย	 รวมทั้งเรื่องอื่น	ๆ 	ที่เป็นปัญหำข้อกฎหมำย 

ที่กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร 

ของนำยกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตร	ีและแจ้งค�ำสัง่ส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 

และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่น 

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและ 

ประกำศพระบรมรำชโองกำรทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมำย	เพือ่น�ำขึน้ทลูเกล้ำฯ	ถวำย 

เพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย

	 	 	2.	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งตอบข้อหำรือ 

มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ 	ในเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมำย

	 	 	3.	ก�ำหนดมำตรฐำน	 หลักเกณฑ์	 ระบบ	 รูปแบบ	 และวิธีปฏิบัติในกำรน�ำร่ำงกฎหมำยและ 

เรื่องอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวกับกฎหมำยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกำศใช้บังคับ

	 	 	4.	ประสำนกำรจัดท�ำค�ำชี้แจงและค�ำให้กำรต่อศำล	และองค์กรอิสระต่ำง	ๆ 	ตำมรัฐธรรมนูญ 

และประสำนตดิตำมกำรด�ำเนนิกระบวนกำรพจิำรณำในศำลหรอืองค์กรต่ำง	ๆ 	 ในนำมคณะรฐัมนตรี 

	 	 	5.	ด�ำเนินกำรเก่ียวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและ 

ร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

	 	 	6.	ประสำนงำนกับรัฐสภำในกำรน�ำร่ำงกฎหมำยและเรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องขอรับ 

ควำมยนิยอมหรอืควำมเหน็ชอบจำกรฐัสภำเสนอต่อรฐัสภำ	 กำรรบัร่ำงกฎหมำยทีส่มำชกิสภำผูแ้ทน 

รำษฎรเสนอมำเพื่อพิจำรณำก่อนรับหลักกำร	 กระทู้ถำม	 ญัตติ	 ตลอดจนรำยงำนและ 

ข้อสังเกตของกรรมำธิกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 รวมท้ังแจ้งผลกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรไปยัง 

รัฐสภำและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐในกำรไปร่วมประชุม	 ชี้แจงและ 

แสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมำธิกำร

	 	 	7.	ประมวล	รวบรวมกฎหมำย	กฎ	ระเบยีบ	ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ	ค�ำพพิำกษำ 

และค�ำวินิจฉัยของศำล	และเรื่องส�ำคัญที่ต้องใช้อ้ำงอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

	 	 	8.	ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับกองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรประชุม 

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ

	 	 	9.	ตรวจสอบ	 จ�ำแนกประเภทและจัดล�ำดับกำรประกำศเรื่องต่ำง	ๆ 	 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

จัดท�ำข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อบริกำรประชำชนในเรื่องกฎหมำย 

และเรื่องส�ำคัญต่ำง	ๆ 	ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

	 	 	10.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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กลุ่มงาน
ราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มกฎหมาย
ความมั่นคง

กลุ่มกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

และคมนาคม

กลุ่มนิติบัญญัติ
และองค์กรอิสระ

กลุ่มกฎหมาย
เศรษฐกิจ

กลุ่มกฎหมาย
สังคม

ส�านักนิติธรรม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป



	 	 1.	 เป็นศูนย์กลำงรวบรวม	 วิเครำะห์	 จัดเก็บ	 ประมวลข้อมูล 

และให้บริกำรข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี	 เพื่อเป็นศูนย์ 

ข ้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

ของคณะรัฐมนตรี	และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชำชน

	 2.	ศึกษำ	และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เพื่อให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำรภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 

และเพื่อสนับสนุนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

	 	 3.	พฒันำและจดัระบบบรหิำรงำนสำรสนเทศและกำรสือ่สำรเกีย่วกบั 

กำรประชมุคณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมกำรรฐัมนตรคีณะต่ำง	ๆ 	 ทัง้ในและนอกสถำนที่ 

4.	ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน

5.  ปฏบิตังิำนร่วมกบัหรอืสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมำย 

ส�านักบริหารกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�านักบริหารงานสารสนเทศ
4. ส�านักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

5. ส�านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)

ส�านักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงาน
การศึกษาและสาธารณสุข

กลุ่มงาน
ความมั่นคงและบริหารราชการ

	 	 	 1.	ศึกษำวิเครำะห์	และประมวลมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งข่ำวสำรเหตุกำรณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี	ตลอดจนติดตำมและรำยงำน 

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนนิกำรตำมมตคิณะรฐัมนตร	ีและเป็นศนูย์ประสำนงำน 
เกีย่วกบัมตคิณะรฐัมนตรรีะหว่ำงส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรกีบัส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
	 	 2.	 ตรวจสอบ	 รวบรวม	 ศกึษำ	 วเิครำะห์มตคิณะรฐัมนตรทีีล้่ำสมยั 
ไม่ชัดเจน	 หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมำย	 เพื่อทบทวน	 พัฒนำและ 
ปรบัปรงุให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
	 	 3.	 	ประมวล	ติดตำม	และเร่งรัดด�ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 และรำยงำน
ให้นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทรำบ

	 4.	  ด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของคณะรัฐมนตรีตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยโดยประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 5. ก�ำหนดแนวทำง	 ระบบ	 รูปแบบและวิธีปฏิบัติ	 ตลอดจนกำรติดตำม 
กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำร 

แผ่นดินตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
	 6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย

 รายงานประจ�าปี 2556
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	 1.	 ศกึษำ	วเิครำะห์ข้อมลู	เพ่ือเสนอควำมเหน็ในเรือ่งทีก่ระทรวง	ทบวง	กรม 
และหน่วยงำนของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรวินิจฉัย 
สั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี	 คณะรัฐมนตรี	 และคณะกรรมกำรรัฐมนตรี 
คณะต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งเศรษฐกจิ	สงัคม	กำรบรหิำร	กำรพฒันำ 
ระบบรำชกำรควำมมัน่คงและกำรต่ำงประเทศ	 และแจ้งค�ำสัง่นำยกรฐัมนตร ี
มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต ่ำง	ๆ	 
ในเรื่องดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐท่ีเก่ียวข้อง
	 2.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งตอบ 
ข้อหำรือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ 	 
ในเรื่องประเภททั่วไป
	 3.	 ก�ำหนดมำตรฐำน	 หลักเกณฑ์	 ระบบ	 รปูแบบ	 และวธิกีำรปฏบิตัเิกีย่วกบั 
กำรน�ำเร่ืองที่มิ ใช ่ร ่ำงกฎหมำยหรือเรื่องที่ เ ก่ียวกับกฎหมำยเสนอต ่อคณะรัฐมนตร	ี 
และกำรตอบข้อหำรือมติคณะรัฐมนตรี
	 4.	 ประสำนกำรปฏบิตังิำนกบักองกำรประชมุคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบักำรประชมุคณะรฐัมนตรแีละ 
คณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง	ๆ 	โดยเฉพำะกำรจัดระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและ 
กำรประชุมอื่น
	 5.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ 
มอบหมำย

	 1.	 ประสำนงำนกับกระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงำนอื่นของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ในกำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยของรฐั	 เพือ่ประโยชน์ในกำรตดิตำม	 ประเมนิผล	 
เร่งรดั	และพฒันำ	รวมทัง้จดัท�ำและเผยแพร่รำยงำนแสดงผลกำรด�ำเนนิกำร 
ตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐและนโยบำยรัฐบำล
	 2.	 รวบรวมข้อมลูของกระทรวงและส่วนรำชกำรเพือ่ใช้เป็นข้อมลูในกำร 
จัดท�ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและปรับเปล่ียนแผนกำรบริหำร 
รำชกำรแผ่นดนิตำมนโยบำยของรฐับำล	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ำเสนอคณะรฐัมนตรี
	 3.	 ศกึษำ	วเิครำะห์	และจดัท�ำข้อมลูสนบัสนนุกำรจดัท�ำค�ำแถลงนโยบำย 
ของคณะรัฐมนตรเีพ่ือแถลงต่อรฐัสภำ	 จัดพมิพ์และเผยแพร่ค�ำแถลงนโยบำย 
ของคณะรัฐมนตร	ีจัดท�ำข้อมลูตำมนโยบำยของคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ประสำนงำน 
กับกระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงำนอื่นของรัฐในกำรน�ำนโยบำยดังกล่ำว 
ไปปฏิบัติ	 รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลควำมเห็นของสมำชิกรัฐสภำต่อแนวนโยบำย 
และผลกำรด�ำเนนิงำนของรฐับำล

ส�านักบริหารกลาง

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

ส�านักส่งเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี

4. ส�านักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.) 6. ส�านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)

7. ส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)

กลุ่มงานเศรษฐกิจ
กลุ่มงานจัดท�า

มติคณะรัฐมนตรี
และตอบข้อหารือ

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานภาครัฐกลุ่มงานการบริหาร

กลุ่มงานสังคม กลุ่มงานความมั่นคง

ส�านักวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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	 4.	 ด�ำเนินกำรพัฒนำ	 ก�ำหนดวิธีกำร	 แนวทำง	 รูปแบบ	 และวิธีปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำน 
ของผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและ 
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี
	 5.	 ด�ำเนินงำนศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนองค์กรระหว่ำง 
ประเทศ	 เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและกำรปฏิบัติงำนของ 
ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งด�ำเนินกำรตำมภำรกิจพิเศษตำมนโยบำยเฉพำะเรื่อง
	 6.	 ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี
	 7.	 เสนอแนะนโยบำยและยทุธศำสตร์พฒันำองค์กร	จดัท�ำแผนปฏบิตักิำรประจ�ำปี	รำยงำนผล 
กำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	 กำรบริหำรกำรควบคุมภำยในและกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 ตลอดจนเร่งรัด	 ติดตำม	 และพัฒนำตัวชี้วัด	 เพื่อประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
	 8.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย

	 	 1.	ก�ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้ำเฝ้ำฯ 
รวมทั้งวำงแผนและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์เกี่ยวกับ 
กำรปฏบิตังิำนหน้ำพระที่นั่งในพระรำชพิธี	 รัฐพิธี	 กำรพระรำชกุศลต่ำง	ๆ  
และงำนเสด็จพระรำชด�ำเนิน
	 2.	ปฏิบัติงำนลิขิต	กำรรักษำและกำรประทับพระรำชลัญจกร 
ให้เป็นไปตำมโบรำณรำชประเพณี
	 3.	 ด�ำเนินกำรเก่ียวกับรำชกำรท่ีนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
จะต้องกรำบบังคมทูลพระกรุณำหรือขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำ 
ในเรือ่งต่ำง	ๆ 	ตำมกฎหมำย	หรอืระเบยีบประเพณ	ีกำรสถำปนำพระอิสริยยศ	 

ฐำนันดรศักดิ์แห่งพระรำชวงศ์และสมณศักดิ์	กำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำก 
ต�ำแหน่งของข้ำรำชกำรและบคุคลประเภทต่ำง	ๆ 	 รวมทัง้กำรปฏบิตัเิกีย่วกบั 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศตำมรำชประเพณี	 ตลอดจนกำรจัดท�ำประกำศ 
พระบรมรำชโองกำรท่ีมิใช่กำรเสนอกฎหมำยเพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้ำฯ	 ถวำยเพื่อทรงลง 

พระปรมำภิไธย
	 4.	ก�ำหนดมำตรฐำน	หลักเกณฑ์	ระเบียบ	และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรขอพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 กำรขอพระรำชทำนและรับสนองพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ	 
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 กำรขอรับควำมเห็นชอบจำกนำยกรัฐมนตรีในกำรรับ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงประเทศ	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนและรำยละเอียดประกอบแบบ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์	และกำรวำงแผนกำรสร้ำง	ซ่อม	และจ่ำยเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
	 5.	 วำงระบบและพฒันำฐำนข้อมลู	 และให้บรกิำรข้อมลูฐำนนัดรของผูไ้ด้รบัพระรำชทำนอิสริยยศ 
ฐำนันดรศักดิ์	ยศ	ต�ำแหน่ง	และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	แก่ส่วนรำชกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 6.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมำย

8. ส�านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)

กลุ่มงาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานอาลักษณ์

กลุ่มงานลิขิต

กลุ่มงานฐานันดร

กลุ่มงานสถาปนา
และแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�านักอาลักษณ์และ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

 รายงานประจ�าปี 2556
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9. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
	 1.	 ด�ำเนินกำรเกีย่วกบักำรตรวจสอบด้ำนกำรบรหิำร	กำรเงนิ	และกำรบญัช	ีของส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรี 
	 2.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเก่ียวข้อง	หรือท่ีได้รับมอบหมำย

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
	 1.	 เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษำแก่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำร
ภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
	 2.	 ตดิตำม	 ประเมนิผล	 และจดัท�ำรำยงำนเกีย่วกบักำรพฒันำระบบรำชกำรในส�ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
	 3.	 ประสำนและด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำงต่ำง	ๆ 	และหน่วยงำน 
ภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
	 4.	 ปฏบิตังิำนร่วมกบัหรอืสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืทีไ่ด้รบัมอบหมำย

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
	 1.	 เสนอแนะแก่เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ
ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร	ี รวมทัง้จัดท�ำแผนปฏบิตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำตว่ิำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต	มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ	และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง	เสนอต่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
	 2.	 ประสำนงำน	 เร่งรัด	 และก�ำกับให้ส่วนรำชกำรในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด�ำเนินกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
	 3.	 รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต	 กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที ่
ในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
	 4.	 คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
	 5.	 ประสำนงำน	เร่งรัด	และติดตำมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำม	3	และ	4	และร่วมมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
	 6.	 ติดตำม	 ประเมินผล	 และจัดท�ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 และประพฤติมิชอบของ 
ส�ำนักเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรแีละกำรคุม้ครองจรยิธรรม	 เสนอต่อเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรแีละหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
	 7.	 ปฏบิตังิำนร่วมกบัหรอืสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืทีไ่ด้รบัมอบหมำย

12. ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
	 1.	 ผลติหนงัสอืรำชกจิจำนเุบกษำและรำชกจิจำนเุบกษำฉบบัสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบซดีี
	 2.	 รับสมัครสมำชิกหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ	และรำชกิจจำนุเบกษำฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	 3.	 จัดพิมพ์ประกำศนียบัตรก�ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 สัญญำบัตรยศ	 สัญญำบัตรสมณศักดิ์และ 
ก�ำหนดกำรต่ำง	ๆ 	ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
	 4.	 รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำกทั้งส่วนรำชกำรและเอกชน
	 5.	 จัดท�ำธุรกิจงำนพิมพ์ด่วน	รับพิมพ์งำนทั่วไป	นำมบัตร	กำร์ดเชิญ	รำยงำน	รวมทั้งกำรเย็บปกหนังสือ	 
และถ่ำยเอกสำร
	 6.	 จดัท�ำและจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีมุ่ง่เน้นรปูแบบหนงัสอืทำงด้ำนกฎหมำย	มตคิณะรฐัมนตร	ีกฎระเบียบตำ่ง	ๆ 	
ของทำงรำชกำร	หนังสือเรียนของสถำบันกำรศึกษำ	ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวำรสำรต่ำง	ๆ
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วิสัยทัศน์
	 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป ็นหน่วยงำนหลักที่มีมำตรฐำน 

ทำงวิชำกำรในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและขับเคลื่อน 

นโยบำยของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทำงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ต่อประเทศชำติและประชำชน

พันธกิจ
	 กำรพัฒนำส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบ 
บริหำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวิชำกำร	 ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลย ี
ทีท่นัสมัย	และสร้ำงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในกำรท�ำงำน	เพือ่สนบัสนนุ 
และประสำนงำนรำชกำรกับคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภำ	 ส่วนรำชกำร 
ในพระองค์	 ส่วนรำชกำร	 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ให้มีประสิทธิภำพ 
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนาองค์กร
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ที่ 

1 
กา

รพ
ัฒ

นา
ระ

บบ
กา

รเ
สน

อเ
รื่อ

งเ
ข้า

สู่ก
าร

พิจ
าร

ณ
า

ขอ
งค

ณ
ะร

ัฐม
นต

รี 
แล

ะก
าร

จัด
กา

รค
วา

มเ
สี่ย

งท
ี่มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
3 

กา
รเ

พิ่ม
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

สน
บัส

นนุ
กา

รบ
รหิ

าร
รา

ชก
าร

แผ่
นด

นิแ
ละ

ขบั
เค

ลือ่
นน

โย
บา

ยข
อง

คณ
ะร

ฐัม
นต

รใี
ห้เ

กิด
ผล

ใน
กา

รป
ฏบิ

ตัิ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
2 

กา
รเ

ทิด
ทูน

สถ
าบ

ันพ
ระ

มห
าก

ษัต
ริย

์แล
ะร

ักษ
าไ

ว้ซ
ึ่ง

โบ
รา

ณ
ปร

ะเ
พณ

ีแล
ะธ

รร
มเ

นีย
มป

ฏิบ
ัติท

ี่สม
พร

ะเ
กีย

รต
ิ ร

วม
ทั้ง

เพ
ิ่ม

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
นเ

กี่ย
วก

ับร
าช

กา
รใ

นพ
ระ

อง
ค์

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
4 

กา
รพ

ัฒ
นา

ระ
บบ

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รอ
งค

์กร
ให

้มีธ
รร

มา
ภิบ

าล
แล

ะค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

ต่อ
สัง

คม

ระ
บบ

เท
คโ
นโ

ลย
ีสำ

รส
นเ
ทศ

สำ
มำ

รถ
สน

ับส
นุน

กำ
รป

ฏิบ
ัติภ

ำร
กิจ

หล
ักไ

ด้อ
ย่ำ

งม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภำ
พ

พร
ะม

หำ
กร

ุณ
ำธ
ิคุณ

ได
้รับ

กำ
รเ
ผย

แพ
ร่

แก
่สำ

ธำ
รณ

ชน
ทั่ว

ไป

กำ
รข

บัเ
คล

ือ่น
กำ

รต
ดิต

ำม
แล

ะป
ระ
เม
นิผ

ล
กำ

รป
ฏิบ

ัติต
ำม

นโ
ยบ

ำย
แล

ะม
ติค

ณ
ะร
ัฐม

นต
รี

มีก
ลไ
กแ

ละ
กร

ะบ
วน

กำ
รท

ี่มีป
ระ
สิท

ธิภ
ำพ

กำ
รส
ร้ำ
งอ
งค์

คว
ำม

รูแ้
ละ
ระ
บบ

ฐำ
นข้

อม
ลู

ทีเ่
กีย่

วข้
อง
กบั

กำ
รต

ดิต
ำม

แล
ะป

ระ
เม
นิผ

ลก
ำร
ปฏ

บิตั
ติำ

ม
นโ
ยบ

ำย
แล

ะม
ตคิ

ณ
ะร
ฐัม

นต
ร	ี
เพ
ือ่ส

นบั
สน

นุก
ำร
วเิ
คร

ำะ
ห์เ
รือ่
ง

เส
นอ

คณ
ะร
ฐัม

นต
รแี
ละ
งำ
นด้

ำน
กำ

รบ
รหิ

ำร
จดั

กำ
ร

ใน
ส่ว

นท
ีเ่ป็
นภ

ำร
กจิ

หน้
ำท

ีข่อ
งส
�ำน

กัเ
ลข

ำธ
กิำ

รค
ณ
ะร
ฐัม

นต
รี

ทีเ่
กีย่

วก
บัค

ณ
ะร
ฐัม

นต
รี

กำ
รน

�ำอ
งค์
คว

ำม
รูม้

ำใ
ช้ใ
นก

ำร
วเิ
คร

ำะ
ห์

เพ
ิ่มม

ำก
ยิ่ง

ขึ้น
	ร
วม

ทั้ง
มีก

ำร
จัด

ท�ำ
แล

ะพ
ัฒ
นำ

คู่ม
ือก

ำร
ปฏ

ิบัต
ิงำ
น

พร
ะร
ำช

ลัญ
จก

ร	
ตร

ำส
�ำคั

ญ
	วั
ตถ

แุล
ะ

เอ
กส

ำร
ส�ำ
คัญ

ขอ
งแ
ผ่น

ดิน
ได้
รบั

กำ
รร
กัษ

ำ
แล

ะอ
นรุ

กัษ์
อย่

ำง
มีม

ำต
รฐ
ำน

กำ
รป

ฏิบั
ตงิ

ำน
เก
ีย่ว

กบั
รำ
ชก

ำร
ใน
พร

ะอ
งค์

เป็
นไ

ปต
ำม

โบ
รำ
ณ
ปร

ะเ
พณ

แีล
ะธ
รร
มเ
นยี

มป
ฏิบั

ติ
ทีส่

มพ
ระ
เก
ยีร

ตแิ
ละ
มีป

ระ
สทิ

ธิภ
ำพ

สล
ค.
	เป็

นอ
งค์
กร

ทีม่
ธีร
รม

ำภ
บิำ

ลแ
ละ
มมี

ำต
รก

ำร
ใน
กำ

รป้
อง
กนั

แล
ะป

รำ
บป

รำ
ม

กำ
รท

จุร
ติ

มีร
ะบ

บก
ำร
บร

ิหำ
รท

รัพ
ยำ

กร
บุค

คล
เช
ิงร
ุก

รว
มท

ั้งม
ีกำ

รส
ร้ำ
งเ
ส้น

ทำ
งค

วำ
มก

้ำว
หน

้ำ
ใน
สำ

ยอ
ำช

ีพ

บุค
ลำ

กร
มีศ

ักย
ภำ

พ	
มำ

ตร
ฐำ
นท

ำง
วิช

ำก
ำร

แล
ะป

ฏิบ
ัติง

ำน
อย

่ำง
มือ

อำ
ชีพ

บุค
ลำ

กร
มีค

ุณ
ภำ

พช
ีวิต

ที่ด
ีตำ

มห
ลัก

ปร
ัชญ

ำ
ขอ

งเ
ศร

ษฐ
กิจ

พอ
เพ

ียง

กำ
รข

อท
บท

วน
แล

ะก
ำร
หำ

รือ
มต

คิณ
ะร
ฐัม

นต
รเี
นือ่

งจ
ำก

มต
คิณ

ะร
ฐัม

นต
รี

ผิด
พล

ำด
คล

ำด
เค
ลื่อ

นม
ีน้อ

ยท
ี่สุด

มต
ิคณ

ะร
ัฐม

นต
รีไ
ม่ข

ัดก
ฎห

มำ
ย

วิส
ัยท

ัศน
์: ส

�ำน
ักเ
ลข

ำธ
ิกำ

รค
ณ
ะร
ัฐม

นต
รีเ
ป็น

หน
่วย

งำ
นห

ลัก
ที่ม

ีมำ
ตร

ฐำ
นท

ำง
วิช

ำก
ำร
ใน
กำ

รส
นับ

สน
ุนก

ำร
บร

ิหำ
รร
ำช

กำ
รแ

ผ่น
ดิน

แล
ะข

ับเ
คล

ื่อน
นโ

ยบ
ำย

ขอ
งค

ณ
ะร
ัฐม

นต
รีใ
ห้เ
กิด

ผล
ใน
ทำ

งป
ฏิบ

ัติเ
พื่อ

ปร
ะโ
ยช

น์ส
ูงส

ุดต
่อป

ระ
เท
ศช

ำต
ิแล

ะป
ระ
ชำ

ชน

แผ
นท

ี่ยุท
ธศ

าส
ตร

์ส�า
นัก

เล
ขา

ธิก
าร

คณ
ะร

ัฐม
นต

รี 
(พ

.ศ
. 2

55
5-

25
58

) *

* 
หม

าย
เหต

 ุ:ไ
ด้ป

รบั
ปร

งุแ
ก้ไ
ขเ
ป้ำ

ปร
ะส
งค์
แล

ะก
ลย

ทุธ์
เพ
ือ่ใ
ห้ม

คีว
ำม

กร
ะช
บั	

ชดั
เจ
น	

สอ
ดค

ล้อ
งก
บัส

ถำ
นก

ำร
ณ์
	แ

ละ
สอ

ดค
ล้อ

งก
บัผ

ลก
ำร
วเิ
คร
ำะ
ห์ส

ภำ
พแ

วด
ล้อ

ม	
(S
W
O
T)
	ข

อง
ส�ำ
นกั

เล
ขำ
ธกิ

ำร
คณ

ะร
ฐัม

นต
รโี
ดย

ได้
น�ำ

ผล
กำ

รท
บท

วน
ปร

บัป
รงุ

   
กล

ยุท
ธ์	
เป
้ำป

ระ
สง

ค์	
แล

ะต
ัวช

ี้วัด
	ต
ำม

แผ
นย

ุทธ
ศำ

สต
ร์เ
สน

อเ
ลข

ำธ
ิกำ

รค
ณ
ะร
ัฐม

นต
รี	
ซึ่ง

เม
ื่อว

ันท
ี่	2
9	
ตล

ำค
ม	
25

56
	เล

ขำ
ธิก

ำร
คณ

ะร
ัฐม

นต
รีไ
ด้ส

ั่งก
ำร
ให

้ด�ำ
เน
ินก

ำร
ต่อ

ไป
ตำ

มท
ี่เส
นอ



         ค่านิยมหลักขององค์กร

	 ค่ำนิยมหลกัของส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรมีำจำกค�ำว่ำ“CABINET”ซึง่สือ่ควำมหมำย 
ถึงแนวทำงและหลักกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	ดังนี้

	 กำรไม่เปิดเผยหรอืเผยแพร่ข้อมลูทีม่ชีัน้ควำมลบั 
หรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรให้แก่บุคคล 
ภำยนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มอี�ำนำจหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
กับเรื่องนั้น	ๆ

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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C
A

B
IN

E
T

Confidential
การรกัษาความลับของราชการ

ควำมเชี่ยวชำญในหน้ำที่งำน 
ท่ีรับผดิชอบอย่ำงดเียีย่ม	ทีไ่ด้จำก 
กำรฝึกฝนสั่งสมประสบกำรณ์

Best Expertise
ความเช่ียวชาญอย่างดีเยีย่ม

	 กำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรท�ำงำนเป็นทมี 
ควำมสำมำรถในกำรสร ้ำงเครือข ่ำย 
ประสำนงำน	 สื่อสำรข้อมูลให้บริกำรแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder)	ยินดี 
ที่จะปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น	 ยอมรับใน 
คณุค่ำของผู้อื่น	 เคำรพ	 ให้เกียรติ	 เชื่อมั่น 
ไว้ใจ	 มีเจตนำดี	 เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น	 แลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู	้ 
อดทนต่อกำรโต้แย้ง	ยอมรบัควำมแตกต่ำง 
ให้อภัยต่อควำมผิดพลำด	 แก้ปัญหำ 
ด้วยกำรเจรจำอย่ำงเปิดเผย	 จริงใจ 
ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

Networking and Teamwork
การสร้างเครอืข่ายและการท�างานเป็นทมี

กำรท�ำงำนทีต้่องมคีวำมแม่นย�ำ	
และควำมถูกต้องของข้อมูล 
ทีใ่ช้ในกำรอ้ำงองิและวเิครำะห์ 

Accuracy
ความแม่นย�า

	 ควำมส�ำนกึในควำมถกูต้องของกำรปฏบิตังิำน 
ที่ต ้องอยู ่บนพื้นฐำนของควำมเป ็นกลำง	 
เที่ยงตรง	 รักษำค�ำมั่นสัญญำ	 รักษำหลักกำร 
ยดึมัน่ในอดุมกำรณ์	มจีรยิธรรม	มคีวำมซือ่สตัย์ 
ต่อหน้ำที	่ปฏบิตัต่ิอบคุคลต่ำง	ๆ 	อย่ำงเท่ำเทยีมกนั	 
ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน  ์

Integrity
การยนืหยดัในความถกูต้อง

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จลุล่วง
ตำมเวลำที่ก�ำหนด	และทันสถำนกำรณ์

Express ความรวดเร็ว 
ทนัต่อสถานการณ์

กำรท�ำงำนบนหลักกำรและกระบวนกำร 
ทีพ่ร้อมจะได้รับกำรตรวจสอบจำกสำธำรณชน

Transparency 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้



ล�าดับ
ที่

สังกัด
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ

ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง ว่าง

1 ส่วนกลาง

	เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  1  1

	รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 4 4

	ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 2 1 1

	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำยุทธศำสตร์
	และระบบกำรบริหำรงำน	

1 1

2 ส�านักบริหารกลาง 62 54 8 21 21

3 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 22 4 12 10 2

4 ส�านักนิติธรรม 47 40 7 4 4 15 4 7

5 ส�านักบริหารงานสารสนเทศ 32 29 3 23 19 4

6 ส�านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 22 17 5

7 ส�านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 45 40 5  1  1

8 ส�านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 21 21 -

9 ส�านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 56 53 3 4 4 10 	4 2

10 กลุ่มตรวจสอบภายใน 	2 	2 -

11 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 	2  1 1

รวม 323 286 37 29 29 - 60 37 15

          อัตราก�าลังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ตามกรอบอัตราก�าลัง)
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        งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท
รายการ  ประจ�าปี 2556 
รวมทั้งสิ้น 559,582,000.00
1. งบบุคลากร 131,781,500.00
	 1.1	 เงินเดือน	 115,622,400.00
	 1.2	 ค่ำจ้ำงประจ�ำ	 6,213,400.00
	 1.3	 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร	 9,945,700.00

2. งบด�าเนินงาน 124,973,500.00
	 2.1	 ค่ำตอบแทน	 4,353,000.00
	 2.2	 ค่ำใช้สอย	 95,374,600.00
	 2.3	 ค่ำวัสดุ	 5,710,000.00
	 2.4	 ค่ำสำธำรณูปโภค	 19,535,900.00

3. งบลงทุน 10,764,000.00
	 3.1	 ค่ำครุภัณฑ์	 10,764,000.00

4. งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00
	 4.1	 เงินอุดหนุนทั่วไป	 10,000,000.00

5. งบรายจ่ายอื่น 282,063,500.00
	 5.1	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร	 1,687,500.00
	 	 เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
	 5.2	 ค่ำสร้ำงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 237,000,000.00
	 5.3	 ค่ำซ่อมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์	 21,083,000.00
	 5.4	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์	 2,602,500.00

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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ผลการพฒันาการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภาพรวม

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการในดาน
ประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคการ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี และการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ยงัอยูในชวง
ระหวางดําเนินการ อกีทัง้ในสวนของการเบกิจายเงนิงบประมาณลงทุน และภาพรวม 6 เดอืนแรก
มีการกอหนี้ผูกพันสงผลใหการเบิกจายงบลงทุนตํ่า

ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในแตละมิติ

 มิติภายนอก การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิตินี้
สวนใหญ อยูในระดับดีกวาเปาหมาย โดยมีตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คอื รอยละของจํานวนเรือ่งทีเ่สนอเขาสูการพจิารณาเพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรแีละ
รอยละของความพึงพอใจของผูใชระบบที่มีตอระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มีผลการดาํเนินการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย อยางไรก็ดี รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี มีผลการดําเนินการอยูในระดับ
ตํา่กวาเปาหมายเน่ืองจากเปนระยะเริม่ตนการใชระบบงาน ซึง่ไดดาํเนนิการปรบัปรงุขัน้ตอนและ
วธิกีารใชงานใหงายและมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ สวนตัวชีว้ดัทีด่าํเนนิการตอเนือ่งมาจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 คอื ระดบัคะแนนคณุภาพของขอมลูประกอบการวินจิฉยัของคณะรัฐมนตร ีอยูระหวาง
การดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมีผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก

 มิติภายใน การพฒันาการปฏบิตัริาชการตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการในมิตนิีส้วนใหญ
อยูในระดบัดกีวาเปาหมาย โดยเปนการดาํเนนิการตอเนือ่งมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เชน
ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย และระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการในสวนของรอยละ
ความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ และรอยละความสําเรจ็ของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก มีผลการดําเนินการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย
เนื่องจากงบลงทุนที่มีการกอหนี้ผูกพัน อยูระหวางการตรวจรับและยังไมถึงกําหนดระยะเวลา
การสงมอบ จึงทําใหยังไมไดดําเนินการเบิกจายเงนิซึ่งสงผลใหการเบิกจายงบลงทุนตํ่า ซึ่งเปน
ปญหาเดียวกันกับปงบประมาณที่ผานมา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 39



ตารางสรุปผลการปฏบิตัริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสาํนักนายกรฐัมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
นํ้าหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
หมาย
เหตุ1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงนํา้หนกั

มิติภายนอก 70.00 3.0600

ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลัก

60.00 2.74 2.7367

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละเฉลี่ย
ถวงนํา้หนกัในการบรรลุตอนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกรมหรอืเทียบเทา
และตัวชี้วัดกระทรวงท่ีมีเปาหมาย
รวมกัน (Joint KPIs)

60.00 2.74 2.7367

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับคะแนน
คุณภาพของขอมูลประกอบ
การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

20.00 8.03 8.23 8.43 8.63 8.83 0.00 1.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของ
จาํนวนเรือ่งทีเ่สนอเขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่มีขอพิจารณา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

รอยละ 15.00 10 15 20 25 30 86.20 5.0000 0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละ
ความพงึพอใจของผูใชระบบท่ีมตีอ
ระบบการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ

รอยละ 15.00 76 81 86 91 96 86.20 3.0400 0.4560

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอยละ
ความพงึพอใจของผูใชระบบติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
[วัดความพึงพอใจ จาก (1)
เจาหนาทีข่องสวนราชการ และ
(2) เจาหนาที่ สลค. ซึ่งเปน
ผูใชระบบงาน]

รอยละ 10.00 75 77.50 80 82.50 85 78.40 2.3600 0.2360

รายงานประจําปี 255640



ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสาํนักนายกรฐัมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
นํ้าหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
หมาย
เหตุ1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงนํา้หนกั

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN
Readiness)

ระดับ 0.00 - - - ไม
วดัผล
ใน
ปนี้

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ 10.00 65 70 75 80 85 85.59 5.0000 0.5000

มิติภายใน 30.00 4.1498

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดบัความสาํเร็จ
ของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเรจ็
ของการเบิกจายเงนิงบประมาณ

2.50 2.61 2.6112

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ลงทุน

รอยละ 1.00 72 74 76 78 80 34.86 1.0000 0.0100

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ภาพรวม 6 เดือนแรก

รอยละ 0.50 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 46.01 1.18160 0.0091

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละความสําเร็จ 
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ภาพรวม 12 เดือน

รอยละ 0.50 92 93 94 95 96 45.24 4.2402 0.0212

ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตามแผน

รอยละ 0.50 92 93 94 95 96 96.90 5.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดบัความสาํเร็จ
ของปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ระดับ 2.50 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1250

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดบัความสาํเร็จ
ของการดาํเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังานของสวนราชการ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.99 4.9960 0.1499

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดบัความสาํเร็จ
ของการปรับปรุงกระบวนการ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 3.23 3.2267 0.1291

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 41



ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสาํนักนายกรฐัมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
นํ้าหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
หมาย
เหตุ1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงนํา้หนกั

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบุคลากร

5.00 4.32 4.3195

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคการ

ระดับ 2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1000

ตัวชี้วัดที่ 8.2 สวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพฒันาบคุลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5  3.73 3.7317 0.0560

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสําเร็จ
ของการจดัทาํแผนพฒันาบคุลากร

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600

ตวัชีว้ดัที ่9 ระดับความสําเรจ็ของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

3.00 4.41 4.4054

ตวัชี้วัดที่ 9.1 สวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 3.81 3.8108 0.0572

ตัวชี้วัด 9.2 จํานวนขอมูล
เชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ

จํานวน 1.50 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ

3.00 3.92 3.9194

ตัวชี้วัดที่ 10.1 สวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 3.84 3.8387 0.0576

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จ
ของการจดัทาํแผนพฒันาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0600

ตัวชี้วัด 11 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1600

รวม 100.00 3.3869

รายงานประจําปี 255642



ผลการปฏบิตัริาชการของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรตีามตวัช้ีวดั
แผนยทุธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตลุาคม 2555 - กนัยายน 2556)

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานเก่ียวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับ
ประชาชน ซึ่งการมีหนาที่ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนางาน
และพัฒนาองคกรควบคูกันอยางตอเน่ืองเพื่อใหตอบสนองตอการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งตอบสนองตอ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ในระดับประเทศและระดับโลก
 สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดกาํหนดทศิทางและเปาหมายการดําเนนิการ รวมทัง้กําหนด
ยุทธศาสตรเพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการบรรลุพันธกิจตามภารกิจแตละดานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ

การจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน

การบริหารราชการแผนดินและขับเคล่ือน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผล

ในการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 2
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและ

รักษาไวซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร

ใหมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
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โดยการดาํเนนิการตามยุทธศาสตรประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มผีลการดําเนนิการในภาพรวม
4.2722 คิดเปนรอยละ 85.44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเต็มตามเกณฑ (5 คะแนน) มีจํานวน 14 รายการ ไดแก

ที่ ตัวช้ีวัด/ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
เกณฑการประเมินผล

ผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
คะแนน

ถวงนํา้หนกั1 2 3 4 5

1) จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่
ถูกยกเลิกเพิกถอนโดย
คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
หรอืศาลปกครอง (สนธ. สพต.
สวค. สอค.)

1 10 1 เรื่อง - - - 0
เรื่อง

0 เรื่อง 5 0.5000

2) รอยละของจาํนวนเร่ืองทีเ่สนอ
เขาสูการพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรี แลวมีขอพจิารณา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรี (สนธ. สพต. สวค.
สอค.)

1 10 รอยละ
10 

รอยละ
15 

รอยละ
20 

รอยละ
25

รอยละ 
30

รอยละ
36.56

5 0.5000

3) จํานวนคูมือหรือจํานวน
ฐานขอมูลในเร่ืองตางๆ ที่ไดมี
การจดัทาํขึน้ใหมหรือปรบัปรงุ
แกไขของเดิมใหสมบูรณ
ถูกตอง เปนปจจุบัน (กปค.
สนธ. สบส. สพต. สวค.สปค.
สอค.) 

1 5 จัดทํา
ใหม

1 เรื่อง
หรือ

ปรับปรุง
1 เรื่อง 

- จัดทํา
ใหม

2 เร่ือง
หรือ

ปรับปรุง 
2 เรื่อง

- จัดทํา
ใหม

3 เรื่อง
หรือ

ปรับปรุง
3 เรื่อง

32 เรื่อง 5 0.2500

4) รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขาชมพพิธิภัณฑ
เครือ่งราชอิสริยาภรณไทย
(สบก.) 

2 4 รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ 
80

รอยละ
85

รอยละ
90.1

5 0.2000

5) ระดบัความสาํเรจ็ในการจัดเกบ็
รักษาพระราชลัญจกร
ตราสาํคญั เครือ่งราชอสิรยิาภรณ
และวัตถุสําคัญของแผนดิน
(สอค.)

2 6 ระดับ 1 - ระดับ 3 - ระดับ 5 ระดับ 5 5 0.3000

6) รอยละของจํานวนเอกสาร
สําคัญของแผนดินท่ีไดรับการ
อนรุกัษตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
(สบก.) 

2 4 รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
100

รอยละ
140

5 0.2000

7) ระดับความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค (สอค.) 

2 8 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง 5 0.4000

8) จํานวนระบบงานที่พัฒนาได
ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (สบส.)

3 4 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 7 ระบบ 7 ระบบ 5 0.2000
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ที่ ตัวช้ีวัด/ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
เกณฑการประเมินผล

ผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
คะแนน

ถวงนํา้หนกั1 2 3 4 5

9) จํานวนองคความรูเพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะหเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีและงาน
ดานการบริหารจัดการของ
คณะรัฐมนตรี (สปค.) 

3 2 3 เรื่อง - 4 เรื่อง - 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 0.1000

10) รอยละของการมีสวนรวม
ในกจิกรรม/โครงการทีเ่ก่ียวของ
กับการสรางความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบุคลากร สลค.
(สบก.)

4 2 รอยละ 
70

รอยละ 
75

รอยละ 
80

รอยละ 
85

รอยละ 
90

รอยละ 
95.80

5 0.1000

11) รอยละของบุคลากร สลค.
มีความรู ความเขาใจในเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศปท.)

4 3 รอยละ 
40 

รอยละ 
45

รอยละ 
50

รอยละ 
55

รอยละ 
60

รอยละ 
77.54

5 0.1500

12) รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่มีตอนโยบายและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. (ศปท.)

4 3 รอยละ 
40

รอยละ 
45

รอยละ 
50

รอยละ 
55

รอยละ 
60

รอยละ 
81.7

5 0.1500

13) รอยละของบุคลากร สลค.
ที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ (ศปท.)

4 3 รอยละ 
40

รอยละ 
45

รอยละ 
50

รอยละ 
55

รอยละ 
60

รอยละ 
74.63

5 0.1500

14) ระดับความสําเรจ็ในการจัดทาํ
เสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (สบก.) 

4 3 ไมสําเร็จ - - - สําเร็จ สําเร็จ 5 0.1500

ที่ ตัวช้ีวัด/ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
เกณฑการประเมินผล

ผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
คะแนน

ถวงนํ้าหนัก1 2 3 4 5

1) จํานวนเรื่องท่ีขอทบทวนและ
หารือมตคิณะรฐัมนตรี เน่ืองจาก
มติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน
หรอืไมชดัเจนในแตละปงบประมาณ
(สนธ. สพต. สวค.)

1 5 3 เรื่อง - 1 เรื่อง - 0 เรื่อง 1 เรื่อง 3 0.1500

2) รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บรกิารตองานประสานราชการ
ในพระองคที่สามารถรักษา
ระดับไมตํ่ากวาเปาหมาย
ที่กําหนด

2 8 รอยละ 
80

รอยละ 
82.5

รอยละ 
85

รอยละ 
87.5

รอยละ 
90

n/a* n/a n/a

2. ตัวชี้วัดที่มีคะแนน 3-4.9 คะแนน มีจํานวน 5 รายการ ไดแก
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3. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนตํ่ากวา 3 คะแนน มีจํานวน 3 รายการ ไดแก

ที่ ตัวช้ีวัด/ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
เกณฑการประเมินผล

ผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
คะแนน

ถวงนํ้าหนัก1 2 3 4 5

3) ระดับความพึงพอใจของผูใช
ระบบงาน (สบส.) 

3 4 รอยละ
73

รอยละ
74

รอยละ
75

รอยละ
76

รอยละ
77

รอยละ
75.31

3.31 0.1324

4) รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. (ศปท.)

4 4 รอยละ
80 

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
95

รอยละ
100

รอยละ
93.75

3.75 0.1500

5) รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาในแตละปเทียบกับ
บุคลากรท้ังหมด (กพร.) 

4 2 รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ
60

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
67.23

4.45 0.0890

ที่ ตัวช้ีวัด/ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
เกณฑการประเมินผล

ผลการ
ดําเนินการ

คะแนน
คะแนน

ถวงนํ้าหนัก1 2 3 4 5

1) รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชระบบติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (สปค.)

3 3 รอยละ 
75

รอยละ 
77.5

รอยละ 
80

รอยละ 
82.5

รอยละ 
85

รอยละ 
78.4

2.36 0.0708

2) รอยละของเรื่องท่ีสวนราชการ
รายงานผลการดําเนินการ
ตามทีค่ณะรฐัมนตรใีหรายงาน
โดยกําหนดระยะเวลาในการ
รายงาน (สปค.)

3 3 รอยละ 
68

รอยละ 
69

รอยละ 
70

รอยละ 
71

รอยละ 
72

รอยละ 
60

1 0.0300

3) จาํนวนประมวลขอมลูนโยบาย
สําคัญที่ไดรับการจัดทํา
ขึ้นใหม หรือทบทวนใหมี
ความทันสมัย (สปค.) 

3 4 22 เรื่อง 24 เรือ่ง 26 เรื่อง 28 เรือ่ง 30
เรื่อง

25 เรื่อง 2.5 0.1000

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานประจําปี 255646



 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค
การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอืน่ๆ ของรฐั และภารกิจเกีย่วกบัประชาชน
อาจจําแนกบทบาทภารกิจท่ีสําคัญ ออกเปน 4 ภารกิจ ดังนี้

   ภารกิจเกีย่วกบัราชการของคณะรัฐมนตรี

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีอีาํนาจหนาทีเ่กีย่วกบัราชการของคณะรัฐมนตร ี รวมทัง้เปนงานทีม่กีาร
ปฏิบตัไิมซํา้ซอนกบัหนวยงานอ่ืน โดยทาํหนาทีเ่ปนศนูยกลางเสนอเรือ่งของกระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งเร่ืองที่กระทรวง ทบวง หรือกรมเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องสําคัญ เรื่องที่มีกฎหมาย
กาํหนดใหนาํเสนอคณะรัฐมนตร ี เรือ่งทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรหีรอืเรือ่งทีเ่ปน
นโยบาย รวมทัง้สาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรมีลีกัษณะภารกิจพเิศษทีแ่ตกตางจากสวนราชการอ่ืน
ที่ตองดําเนินการ ดังนี้
 1. เปนเร่ืองทีเ่ปนภารกจิขัน้สงู คอื เกีย่วของกบับคุคลสําคญั หนวยงานสําคญั และมลีกัษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติในการวิเคราะหเชิงลึก
 2. เปนเร่ืองที่มีความสําคัญในระดับนโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี
 3. เปนเร่ืองที่เปนความลับ ลับมาก ลับที่สุด
 4. เปนเร่ืองที่ตองดําเนินการโดยไมมีขอผิดพลาด
 5. เปนเร่ืองที่ตองใชเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีความรูความสามารถ
เฉพาะดาน และมีประสิทธิภาพสูง
 6. เปนเร่ืองทีเ่ก่ียวกับปญหาเรงดวน (Current issue) มผีลกระทบตอประเทศชาติ และประชาชน
อยางสําคัญ
 7. เปนเรือ่งทีม่ขีอจาํกัดดานเวลา ไมอาจลาชา งานบางประเภทตองปฏบิตัไิวลวงหนาเนือ่งจาก
เปนเร่ืองท่ีมีการกําหนดระดับชั้นความเร็ว (ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด)
 8. เปนเรือ่งท่ีมกีระบวนการในการปฏิบตัอิยางละเอยีดรอบคอบ ไดแก การตรวจสอบ กลัน่กรองงาน
และขอมูลตางๆ และการศึกษาวิเคราะหงานและขอมูลตางๆ การเสนอความเห็น

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีหนาที่ตอคณะรัฐมนตรีในฐานะตางๆ รวม 5 ฐานะ คือ
 1) ฐานะผูวิเคราะหขอมูล และเสริมขอมูล
 2) ฐานะผูประสานงานและติดตามมตคิณะรฐัมนตรกีบักระทรวง ทบวง กรม เจาของเร่ืองและ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
 3) ฐานะผูเสนอขอพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
 4) ฐานะเลขานุการในการประชุมของคณะรัฐมนตรี
 5) ฐานะผูชวยกระทรวงหรือกรมตางๆ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล

ผลงานสาํคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
ผลการปฏบิตัริาชการของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีประจาํป 2556
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ลําดับที่ รายการ จํานวน
(ครั้ง)

1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 43

2 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ 9

2.1 ครั้งท่ี 43/2555 วันท่ี 22 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

2.2 นัดพิเศษ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.3 นัดพิเศษ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.4 ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 21 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2.5 ครั้งท่ี 13/2556 วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.6 ครั้งท่ี 22/2556 วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2.7 ครั้งท่ี 24/2556 วันท่ี 19 มิถุนายน 2556 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.8 ครั้งท่ี 28/2556 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.9 นัดพิเศษ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

รวม 52

สถติกิารปฏบิตัริาชการท่ีสาํคัญในภารกิจเกีย่วกบัราชการของคณะรัฐมนตรี

 สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีภีารกจิหลกัทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื การปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะ
เลขานกุารในการประชุมคณะรัฐมนตรแีละคณะกรรมการรัฐมนตรคีณะตางๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
ตลอดจนการใหบรกิารและอํานวยความสะดวกตางๆ เกีย่วกบัการประชมุและเพือ่ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทัง้เปนการผลักดนัใหสวนราชการปฏิบตัริาชการใหบรรลผุล
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสทิธผิลและประสิทธภิาพ จงึกําหนดใหภารกจิ
การจัดประชมุเปนตัวชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการของสวนราชการ ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยวัดผลสําเร็จจากผลผลิตเชิงปริมาณของงานที่สวนราชการทําไดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งไดกําหนด
ความสําเร็จทีส่ามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพือ่สนับสนุนการบริหารราชการแผนดนิ
ของคณะรัฐมนตรไีดตามทีน่ายกรฐัมนตรสีัง่การไวทีร่อยละ 100 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดําเนินงานอยู ที่ร อยละ 100 คือ สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีไดทุกครั้งตามท่ี
นายกรฐัมนตรสีัง่การทัง้ในและนอกสถานท่ี ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มกีารจดัประชุม รวมทัง้สิน้
52 ครั้ง ประกอบดวยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีทาํเนยีบรฐับาล จาํนวน 43 ครัง้ และการจัดประชมุคณะรฐัมนตรอียางเปนทางการ
นอกสถานท่ี จํานวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การจดัทาํสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรี

 ตามระเบยีบวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 21
กําหนดวา “ในการประชุมโดยเปดเผยใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรฐัมนตรทีกุครัง้ทีม่กีารประชมุ แลวเสนอใหคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ กรณทีีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี
มขีอทกัทวงหรอืแกไขประการใด ใหสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรดีาํเนนิการแกไขโดยเรว็” และ
เน่ืองจากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการตัดสินใจของ
คณะรฐัมนตร ีจงึตองดาํเนนิการจดัทาํดวยความละเอียด รอบคอบ เพือ่ใหมขีอมลูทีถ่กูตอง ครบถวน
สมบูรณ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลไปดําเนินการหรือใชอางอิงไดอยางถูกตองและ
ทนัการณ ซึง่จากขอกาํหนดตามระเบียบดงักลาว สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดกาํหนดขัน้ตอน
ของการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไวในแผนบริหารความเส่ียงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนความเส่ียงในภารกิจดานคณะรัฐมนตรี
เพือ่ปองกนัขอผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่หากขอมลูมคีวามผดิพลาด คลาดเคล่ือน หรอืไมสมบรูณ
อาจมผีลทาํใหการนําไปใชอางองิผดิพลาด คลาดเคล่ือน หรอืไมสามารถดําเนนิการไดทนัการณ และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ีจาํนวน 52 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 2,809 เรือ่ง ซึง่ทกุเรือ่งสามารถดําเนนิการไดโดยไมผดิพลาด
ไมมีขอทักทวงหรือแกไขเปนลายลักษณอักษร โดยแยกเปนวาระตางๆ ดังนี้

ลําดับที่ ประเภทวาระ จํานวน (เรื่อง)

1 วาระประธานแจงท่ีประชุม 55

2 วาระสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 31

3 วาระเพื่อพิจารณาปกติ 811

4 วาระเพื่อพิจารณาจร 180

5 วาระเพื่อทราบปกติ 1,103

6 วาระเพื่อทราบจร 581

7 วาระอื่นๆ 48

รวม 2,809
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เดือน
ประธาน
แจง

ที่ประชุม

วาระ
สภาฯ

วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ือทราบ
วาระอ่ืน ๆ รวม

ปกติ จร ปกติ จร

ตุลาคม 2555 7 3 90 20 106 67 8 301

พฤศจิกายน 2555 5 3 67 14 34 65 4 192

ธันวาคม 2555 10 1 67 11 119 52 7 267

มกราคม 2556 3 4 74 12 98 30 6 227

กุมภาพันธ 2556 3 4 50 14 101 38 5 215

มีนาคม 2556 2 5 81 15 108 53 6 270

เมษายน 2556 2 - 48 10 72 27 2 161

พฤษภาคม 2556 6 2 60 17 77 39 - 201

มิถุนายน 2556 4 1 73 19 93 33 5 228

กรกฎาคม 2556 5 1 49 20 119 42 - 236

สิงหาคม 2556 6 3 69 15 92 75 2 262

กันยายน 2556 2 4 83 13 84 60 3 249
รวม 55 31 811 180 1,103 581 48 2,809
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเรื่องตางๆ จํานวน 2,535 เรื่อง จําแนก
ตามประเภท ดังนี้

ลําดับ เดือน
จํานวน
(เรื่อง)

1 ตุลาคม 2555 272

2 พฤศจิกายน 2555 173

3 ธันวาคม 2555 239

4 มกราคม 2556 206

5 กุมภาพันธ 2556 191

6 มีนาคม 2556 236

7 เมษายน 2556 146

8 พฤษภาคม 2556 179

9 มิถุนายน 2556 207

10 กรกฎาคม 2556 217

11 สิงหาคม 2556 238

12 กันยายน 2556 231

รวมทั้งสิ้น 2,535

1. การประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน
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ลําดับ เรื่อง
จํานวน
(เรื่อง)

1 เรื่องทั่วไป 2,032

2 เรื่องกฎหมาย 503

รวมทั้งสิ้น 2,535

ลําดับ เรื่อง จํานวน
(เรื่อง)

1 เรื่องนโยบายรัฐบาล 1,383

2 เรื่องราชการท่ัวไป 1,151

3 อื่นๆ 1

รวมทั้งสิ้น 2,535

2. เรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย

เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย

503

2,032

3. เรื่องการบริหารราชการท่ัวไป เร่ืองที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และอื่น ๆ

เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการท่ัวไป
อื่น ๆ

1,151

1,383

1
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ลําดับ วาระ จํานวน
(เรื่อง)

1 ประธานแจง 58

2 พิจารณา 873

3 ทราบ 1,478

4 สภาผูแทนราษฎร 68

5 วาระสําคัญเพ่ือพิจารณา 13

6 วาระสําคัญเพ่ือทราบ 1

7 อื่นๆ 44

รวมทั้งสิ้น 2,535

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
(เรื่อง)

1 สํานักนายกรัฐมนตรี 578

2 กระทรวงกลาโหม 26

3 กระทรวงการคลัง 227

4 กระทรวงการตางประเทศ 193

5 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 27

6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 26

4. เรื่องที่เขาสูวาระการประชุม

ประธานแจง
พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร
วาระสําคัญเพ่ือพิจารณา
วาระสําคัญเพ่ือทราบ
อื่น ๆ

873

1133
11

4444

666888
555888

1,478

5. หนวยงานเจาของเร่ือง
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ลําดับ หนวยงาน จํานวน
(เรื่อง)

7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 175

8 กระทรวงคมนาคม 148

9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 71

10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 69

11 กระทรวงพลังงาน 62

12 กระทรวงพาณิชย 127

13 กระทรวงมหาดไทย 170

14 กระทรวงยุติธรรม 46

15 กระทรวงแรงงาน 29

16 กระทรวงวัฒนธรรม 15

17 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 39

18 กระทรวงศึกษาธิการ 110

19 กระทรวงสาธารณสุข 83

20 กระทรวงอุตสาหกรรม 80

21 สํานักราชเลขาธิการ 2

22 สํานักพระราชวัง 1

23 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 14

24 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2

25 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 6

26 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 8

27 ราชบัณฑิตยสถาน 3

28 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 16

29 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 10

30 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 33

31 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 18

32 สภากาชาดไทย 1
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ลําดับ หนวยงาน จํานวน
(เรื่อง)

33 สถาบันพระปกเกลา 1

34 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 2

35 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 8

36 สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 3

37 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10

38 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 48

39 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

6

40 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 1

41 สํานักงานศาลปกครอง 3

42 สํานักงานศาลยุติธรรม 8

43 สํานักงานอัยการสูงสุด 15

44 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 2

45 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2

46 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)

1

47 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย

1

48 คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 2

49 คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 1

50 คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 6

รวมทั้งสิ้น 2,535
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นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายวิทยาศาตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6. จํานวนเรื่องที่เปนมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

ลําดับ นโยบาย จํานวน
(เรื่อง)

1 นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก 180

2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 39

3 นโยบายเศรษฐกิจ 349

4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 112

5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 46

6
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม

8

7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 400

8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 249

รวมทั้งสิ้น 1,383

400

180

39349

249

112

46

8
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 เพือ่ใหการขบัเคลือ่นภารกจิเกีย่วกบัราชการของคณะรฐัมนตรดีาํเนนิไปอยางมปีระสทิธภิาพ
สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดดาํเนนิการโครงการตางๆ เพือ่เสรมิสรางองคความรู และพฒันา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ ในรูปแบบตางๆ ดังนี้

1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานการจัดทําสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี

 การสั มมนา เชิ งปฏิบั ติ ก าร โครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพผูปฏิบตังิานดานการจดัทําสรปุผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี จัดขึ้นระหวางวันที่
27 – 28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมบรุคไซด
วัลเล ย  รีสอร ท จังหวัดระยอง ผู  เข าร วม
การสัมมนาประกอบดวยบคุลากรของกองการประชุม
คณะรฐัมนตรีและบคุลากรจากสํานกัตางๆ ภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 50 คน 
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของกองการประชุมคณะรัฐมนตรีไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการในการจัดทาํสรปุผลการประชุมคณะรฐัมนตร ี มทีกัษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบตังิานทีเ่ปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังการรวมกนักาํหนดมาตรการในการควบคุม
และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึง่เปนเอกสารสําคญัและเก่ียวของกับผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปดําเนินการ
หรือใชอางอิงไดอยางถูกตองและทันการณ

1. กการรสสััมมมนาเชชิิงปฏฏิิบัตติิกาารรโโครรงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานการจัดทําสรุปผล
กการรปประะชุมคณะรรััฐฐมมนตตรี
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2. ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในการเสนอเร่ืองและการใหความเหน็ตอคณะรฐัมนตรขีองสวนราชการ การแจงวาระการประชุมคณะรฐัมนตรี
ตอคณะรฐัมนตรแีละผูเขารวมประชุม รวมทัง้การแจงยนืยนัมตคิณะรฐัมนตรใีนลักษณะการทํางาน
แบบ Online ทุกขั้นตอนภายในเครือขายสื่อสารที่เชื่อมโยงเฉพาะหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวม 37 หนวยงาน ซึง่จากการดําเนนิการทีผ่านมาสามารถดําเนนิการไดดใีนระดบัหนึง่ แตเน่ืองจาก
ระบบดังกลาวยังมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในเร่ืองของระบบอุปกรณและระบบเครือขายส่ือสาร
ทีเ่ปนเครอืขายเฉพาะ การปฏิบตังิานตามระบบนีจ้งึอยูในวงจาํกดั ดงันัน้ เพ่ือใหการใชงานระบบดงักลาว
เปนไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการเขาใชงานระบบในภาวะฉุกเฉินสําหรับ
หนวยงานตางๆ ได สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดปรบัปรงุเพิม่เตมิระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีใหคณะรัฐมนตรีและผูเขารวมประชุมสามารถรับทราบวาระการประชุมลวงหนา
ไดอยางรวดเรว็ผานเครือขายอิเลก็ทรอนกิสอืน่ ตลอดจนสวนราชการสามารถเสนอเร่ืองและใหความเหน็
ตอคณะรัฐมนตรีผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอื่นได โดยระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมในครั้งนี้สามารถ
ทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยตอระบบโดยรวม
 โครงการจดัการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตร ีระยะที ่2 เปนการดําเนินการพฒันา
เพ่ิมเตมิ ตอจากระยะท่ี 1 ทีไ่ดใชงานมาตัง้แตป 2553 โดยใชงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 สาํหรับ
เปนการดําเนินงานพัฒนาระบบเปนเงินจํานวน 4,000,000 บาท โดยแผนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย
 1. งานจัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณที่เกี่ยวของ สําหรับรองรับ
การเขาสูการใชงานของผูใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
 2. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหสามารถเรียกใชขอมูลจากฐานขอมลูสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีผาน Web Browser เพื่อประกอบการเรียกดูวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
มตคิณะรฐัมนตร ีการรบัสงเอกสาร และการดรูายละเอยีดของเรือ่งตาง  ๆในระบบ พรอมทัง้สามารถสืบคน
ขอมูลและพิมพรายงานได โดยระบบสารสนเทศมีลักษณะเปน Web Application ที่สามารถ
เรียกใชผานทาง Web Browser
 3. งานฝกอบรม สาํหรบัเจาหนาทีด่แูลระบบคอมพิวเตอร เจาหนาทีด่แูลระบบงานสารสนเทศ
ของสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและเจาหนาทีผู่ใชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการตางๆ

22. รระบบบสารสนเททศศกาารปประะชชุุมมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2
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 ทัง้น้ี แนวทางการนาํระบบสารสนเทศการประชุมคณะรฐัมนตร ีระยะที ่2 มาใชงาน จะเริม่ตน
จากการใชงานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยทดลองปฏิบัติงานดวยระบบใหมควบคู
ขนานไปกบัการปฏบิตังิานดวยระบบเดิม เพือ่ประเมนิผลและทําการปรบัปรงุแกไขปญหาอปุสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้นแลวจึงดําเนินการขยายผลใหครอบคลุมหนวยงานทั้งหมดตามโครงการตอไป

3. ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีดวยเครื่องแท็บเล็ต (ระบบ M-VARA)

 ระบบเรียกดรูะเบยีบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรดีวยเครือ่งแทบ็เลต็ หรอืระบบ M-VARA
เปนระบบท่ีพัฒนาเพื่อใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถ
ใชเรียกดรูะเบยีบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรดีวยเครือ่ง iPad โดยผูใชระบบสามารถ download
ขอมูล ซึง่ประกอบดวยระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบท้ังหมดยอนหลงั 5 ครัง้การประชุม
ผานเครอืขาย Internet และเรยีกดูขอมลูแบบ offline ได ดงันัน้ เมือ่มีการ download
ขอมูลแลว ผูใชระบบจะมีความสะดวกในการเรียกดูวาระการประชุมไดทกุสถานท่ี ทกุเวลา นอกจากนัน้
ผูใชงานยังสามารถเรียกใชงานฟงกชั่นการจดบันทึก สงเมล และสั่งพิมพเอกสารการประชุมจาก
ระบบ M-VARA ได
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 เน่ืองจากระบบดังกลาวใชในการสงขอมลูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีซึง่เปนขอมลู
ทีม่ชีัน้ความลับ สาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรจีงึไดพฒันาระบบนีโ้ดยคาํนงึถงึความสะดวกในการ
ใชงานควบคูไปกบัการรักษาความปลอดภยัของขอมลูตามแนวปฏบิตัเิดยีวกนักบัการสงระเบียบ
วาระการประชุมทีเ่ปนเอกสาร โดยเครือ่งแทบ็เลต็ทีส่ามารถใชระบบนี ้คอื เครือ่ง iPad ซึง่มรีะบบ
ปฏบิตักิาร iOS ทีม่คีวามปลอดภัยสูงสุดในบรรดาระบบปฏิบตักิารปจจุบนัและการเขาถงึเครือขาย
เพ่ือ download ขอมลูจะมกีารเขารหสัขอมลู 2 ระดบั คอื ระดบัเครอืขาย VPN และระดบัการทาํงาน
ของระบบ M-VARA รวมทัง้มกีารสงรหสั PIN Code ทาง SMS สปัดาหละ 1 ครัง้ เพือ่ใชในการ
เขาระบบเพ่ือ download ขอมูลลาสุด ทัง้นี ้ เพือ่เปนการรกัษาความปลอดภัยของขอมลูในเครือ่ง
จึงขอใหผูใชงานตั้ง Pass Code ใหกับเครื่องแท็บเล็ต และในกรณีเครื่องสูญหายระบบ Mobile
Device Management จะทําการยกเลิก PIN Code และลบขอมูลในเครื่องออกไปโดยอัตโนมัติ

4. การจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

 4.1 การปรับปรุงกระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี
  4.1.1 สภาพปญหากอนการดําเนินการปรับปรุง
   เนือ่งจากหนวยงานของรัฐยงัมกีารจัดทาํเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีทีไ่มสอดคลอง
และไมเปนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนด
แนวทางและขัน้ตอนทีส่าํคญัในการเสนอเร่ืองและการจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร ีไดแก ประเภท
เรื่องที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดทําประเด็นขอเสนอที่จะใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือ
มีมติ รวมทั้งการสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหครบถวนและชัดเจนตามหลักเกณฑที่กําหนด
การขอความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีมอีาํนาจในการพิจารณาเร่ืองตามบทบัญญตัขิองกฎหมาย

44. กการรจจััดทําเร่ือองเเสนนอคคณณะรรััฐฐมมนตรี
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หรือระเบยีบการขอความเห็นจากหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
ซึ่งหนวยงานของรัฐยังมีการจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีที่ไมสอดคลองและไมเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกา และระเบยีบดงักลาว เชน การระบุขอเสนอท่ีประสงคใหคณะรฐัมนตรรีบัทราบ
พิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือมีขอสั่งการใดๆ ไมระบุใหชัดเจนและครบถวน รวมทั้ง
ไมเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของ การเสนอเรือ่งทีไ่มไดอยูในอํานาจ
ของคณะรัฐมนตร ีเชน เรือ่งการขอยกเวนการดาํเนนิการ ตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ที่จะพิจารณาและไมตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การไมขอใหหนวยงานที่ตองพิจารณา
ตามหลกัเกณฑของกฎหมายเสนอความเห็นหรือการไมดาํเนนิการใหเปนไปตามท่ีมตคิณะรฐัมนตร ี ไดสัง่การ
ไวกอนนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีรวมทัง้การเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรใีนระยะเวลาท่ีกระช้ันชดิ
เปนตน ทาํใหการนาํเสนอขอมลู ความเหน็ และขอเสนอแนะ เพือ่ประกอบการพิจารณาตัดสนิใจ
ของคณะรัฐมนตรยีงัไมครบถวนสมบูรณ และไมมรีะยะเวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษา วเิคราะห กลัน่กรองเรือ่ง
และเสนอความเห็น ผลกระทบในเชิงลึกและในลักษณะสหสาขาวิชาการ สงผลใหการเสนอ
บันทึกเรื่องตอคณะรัฐมนตรีอาจมีความไมถูกตอง ครบถวน ทั้งในดานเนื้อหาสาระของบันทึก
และกระบวนการกล่ันกรองเร่ือง
  4.1.2 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
   โดยหลักการในการจดัทาํเรือ่งเสนอตอคณะรัฐมนตร ี หนวยงานของรฐัทีป่ระสงค
จะนาํเรือ่งเสนอตอคณะรัฐมนตรจีะตองดาํเนนิการตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเรือ่งและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ซึง่สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีกีระบวนการจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
ทีส่าํคญั 3 กระบวนการ คอื กระบวนการตรวจสอบเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีกระบวนการขอความเห็น
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และกระบวนการจัดทาํสรปุวเิคราะหเรือ่งเสนอนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายก
รัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการตางๆ ดังกลาวจะสงผลใหการนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาตอ
คณะรัฐมนตรมีีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
   1) กระบวนการตรวจสอบเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
    เมือ่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ สงเรือ่งมายงัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เพ่ือใหนาํเรือ่งเสนอตอคณะรฐัมนตร ีสาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรจีะตรวจสอบเร่ืองวามีการดําเนนิการ
ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและระเบียบเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของหรอืไม ซึง่หากเปนเรือ่งทีไ่มไดดาํเนนิการตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว หรือรายละเอียดขอมูลหรือเอกสารไมถูกตอง ครบถวน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประสานงานไปยังหนวยงานเจาของเร่ืองหรือจัดทําหนังสือ
ขอใหสงขอมลูหรอืเอกสารเพ่ิมเติม และหากหนวยงานเจาของเรือ่งไมดาํเนนิการจัดสงขอมลูหรอืเอกสาร
ทีเ่ปนสาระสาํคญัของเรือ่งเพ่ิมเตมิ สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะสงเรือ่งคนืหนวยงานเจาของเรือ่ง
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กรณีสวนราชการเจาของเรื่อง
ไมสงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม

ทําหนังสือสงเรื่องคืน
สวนราชการเจาของเรื่อง

สวนราชการเจาของเรื่อง

กรณีเรื่องที่เสนอมีขอมูล
หรือเอกสารประกอบไมชัดเจน/ครบถวน

สอบถาม ขอรายละเอียด
อยางไมเปนทางการ

ทําหนังสือขอขอมูล
หรือเอกสารเพิ่มเติม

การตรวจสอบเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

สลค. ไดรับขอมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมแลว

สวนราชการ
เจาของเรื่อง

กรณีเรื่องเสนอสอดคลอง
ตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบ
วาดวยการเสนอเรื่อง

ตอ ครม.

จัดทําเรื่องเสนอ ครม.

สลค.

- พิจารณาวาเรื่องที่สวนราชการเสนอจัดอยู ใน
ประเภทท่ีกําหนดวาเปนเรื่องที่ตองเสนอตอ ครม.
ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเร่ืองและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม
- มเีอกสารประกอบตามจํานวนท่ี สลค. กาํหนดตาม
ขอ 7 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารเสนอ
เร่ืองตอ ครม.
- รายละเอียดของเรื่องชัดเจน ถูกตอง ครบถวน
หรือไม ตามขอ 13 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
- ประเด็นขอเสนอที่ชัดเจนถาขอเสนอมีหลาย
ประเด็นตองแยกประเด็นไวเปนขอๆ หากขอเสนอ
ไมชดัเจนตองประสานกบัเจาของเรือ่งเพ่ือดาํเนนิการ
แกไขหรอืใหเจาของเรือ่งนาํหนงัสอืไปปรบัแกมาใหม
- เร่ืองที่เสนอ ครม. ไดเคยมีมติ ครม. เดิม หรือ
ที่เกี่ยวของอยูแลวหรือไม
- มกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนนิการหรอืความเรงดวน
ของเร่ืองน้ันๆ
- มีขอเท็จจริงขอมูล รายละเอียด เหตุการณ ปญหา 
อุปสรรคตลอดจนแนวโนมความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
จะเปนเหตุแหงปญหาอุปสรรค รวมถึงขั้นตอนที่ตอง
ดําเนินการ
- การพิจารณารวมกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของหรือ
มีการสอบถามความเห็นจากสวนราชการ หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของแลวหรือไม

ตรวจสอบเรื่องตาม พ.ร.ฎ. 
และระเบียบวาดวยการเสนอเร่ืองฯ
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   2) กระบวนการขอความเห็นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
    กรณีเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ หรือ
คณะกรรมการใดๆ และหนวยงานเจาของเรือ่งไมไดขอใหหนวยงานหรอืคณะกรรมการท่ีเกีย่วของ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจงใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเสนอความเห็นขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น โดยแบงเปน 2 ประเภท
ดังน้ี
    2.1) การขอความเห็นหนวยงานหลัก
     เปนกรณทีีป่ระเดน็ขอเสนอของหนวยงานของรัฐทีเ่สนอเรือ่งมีขอกฎหมาย
ระเบียบ มตคิณะรฐัมนตรหีรอืแนวทางปฏบิตัทิีก่าํหนดใหตองมีความเหน็ของหนวยงานของรัฐหรอื
คณะกรรมการท่ีเกีย่วของประกอบการพิจารณาดวย ซึง่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะดาํเนนิการ
ถามความเห็นจากหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของดังกลาวกอนท่ีจะเสนอเร่ืองตอ
คณะรัฐมนตรี
    2.2) การแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
     เปนกรณีที่ประเด็นขอเสนอของหนวยงานของรัฐที่เสนอเร่ืองมีสาระ
เกีย่วของเชือ่มโยงกับภารกจิหรอือาํนาจหนาทีข่องหนวยงานตางๆ โดยไมมขีอกฎหมาย ระเบียบ
มตคิณะรัฐมนตร ีหรอืแนวทางปฏบัิตกิาํหนดไววา ตองมคีวามเหน็หรอืขอเสนอแนะของหนวยงาน
ดงักลาวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีรวมถงึกรณทีีข่อเสนอเปนผลจากการประชุมของ
คณะกรรมการท่ีมีผู แทนของหนวยงานตางๆ เปนองคประกอบของคณะกรรมการอยูแลว
ซึง่แนวปฏิบตัขิองสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไมมกีารถามความเห็นของหนวยงานซ่ึงรวมเปน
กรรมการอีก ดังนั้น ทั้ง 2 กรณีขางตน ใหดําเนินการแจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ
เพ่ือใหขอเสนอแนะหรือความคดิเหน็ (ถาม)ี ตามระเบยีบ 10 ของระเบยีบวาดวยหลกัเกณฑ และวธิกีาร
เสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ กรณีที่เปนผลการประชุมของคณะกรรมการ ใหแจง 
หนวยงานหลักทีเ่ปนองคประกอบของคณะกรรมการเทานัน้ และถาเรือ่งดังกลาวมีความเก่ียวของ
กบัหนวยงานอ่ืนนอกเหนือจากหนวยงานท่ีอยูในองคประกอบของคณะกรรมการก็ใหแจงใหหนวยงานน้ันๆ
ทราบดวย ซึง่กรณนีี ้หากถงึเวลาตามทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีาํหนด หนวยงานดงักลาว
ยังไมไดใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆ มาก็อาจดําเนินการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไปได
     ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาในการถามความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของ
ภายใน 3 วนั นบัตัง้แตวนัทีส่าํนกับรหิารกลาง (ฝายรบั - สง) ไดรบัเรือ่งจากสวนราชการ ดงันัน้
เม่ือไดรบัเรือ่งแลว จงึควรตองรบีตรวจสอบ ศกึษาและวเิคราะหเรือ่งดังกลาวใหชดัเจนโดยใหถอืหลกั
วา “อานใหทะลุ” โดยหากพิจารณาแลววาควรจะถามความเห็น [และ/หรือแจงทราบเพื่อเสนอ
ความเห็น (ถาม)ี] จากหนวยงานใดบางกข็อใหรบีดาํเนนิการโดยเรว็ พรอมกบัแจงใหเจาของเร่ือง
ทราบถึงวันคาดหมายที่จะนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดวย
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การขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

หนวยงานเจาของเร่ือง/ท่ีเก่ียวของเสนอความเห็น

1. บทบาท อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
 1.1 อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ัวไป
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
  - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ
  - พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 1.2 อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะ
  - พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ
  - พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ

ฯลฯ

2. บทบาท อํานาจหนาท่ีตามมติ ครม.

3. บทบาท ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
 ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

จัดทําบันทึก/สรุปวาระ/เกษียนทาย 
เร่ืองเสนอ ครม. ตอไป

การพิจารณาบทบาท อํานาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของหนวยงาน หรือ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ

การมอบหมายภารกิจหลัก
ของรัฐบาลให รอง – นรม. 

และ  รัฐ – นร.

หนวยงานหรือคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีเสนอ
ขอทบทวนซ่ึงเคยเสนอความ

เห็นมาแลวในเร่ืองน้ันๆ

สลค. จดัทาํหนงัสอืแจงหนวยงาน
ตามแบบฟอรมทีก่าํหนด

การพจิารณาความเก่ียวของของเรือ่งทีเ่สนอ ครม. กบัหนวยงานหรือคณะกรรมการตางๆ

กรณีเรือ่งขอทบทวนมติ ครม.

ถามความเห็น/แจงทราบเพ่ือใหขอเสนอแนะฯ 
ภายใน 3 วนัทาํการ 

นบัตัง้แตวนัทีส่าํนกับรหิารกลางไดรบัเรือ่ง
จนถงึวนัทีส่งหนงัสอืออก

สํานักบริหารกลางไดรับเร่ือง
และสงเร่ืองให

กลุมบริหารงานท่ัวไปของสํานัก
กลุมบริหารงานท่ัวไปสงเร่ืองให ผูอํานวยการสํานัก

เจาหนาทีต่รวจสอบความถูกตองของเรือ่งตาม พ.ร.ฎ. และระเบยีบเกีย่วกบั
การเสนอเรือ่งตอ ครม. และศกึษาวเิคราะหแนวทางดําเนนิการ

กรณีเรือ่งทัว่ไป

บทบาท ความรับผิดชอบ
ตามนโยบายรัฐบาล

แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ

- เสนอความเห็น
- ทราบเพ่ือใหขอเสนอแนะหรือ
 ความเห็น
- วันท่ีคาดวาจะนําเร่ืองเสนอ ครม.
- ระยะเวลาใหเสนอความเห็น

แจงหนวยงานเจาของเร่ือง

- วันท่ีคาดวาจะนําเร่ืองเสนอ ครม.
- สลค. ไดขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
 เสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
 ความคิดเห็น (ถามี)
- เสนอความเห็นกรณีมีประเด็น
 ตามรัฐธรรมนูญ

รายงานประจําปี 255664



   3) กระบวนการจัดทําสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี
    เรือ่งทีส่วนราชการหรือหนวยงานตางๆ สงมายังสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีลว
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการตรวจสอบเร่ืองตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของ รวมถงึมกีารขอความเห็น ขอเสนอแนะ หรอืความคดิเหน็จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเฉพาะเร่ืองที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ แลวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะจัดทําบันทึกสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่สั่งหรือกํากับ
การบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อใหพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีแนวทางดําเนินการ และการกําหนดมาตรฐานในการทํางานดังนี้
    3.1) แนวทางการดําเนินงาน
     3.1.1) ชื่อเรื่อง ใหคัดลอกช่ือเรื่องจากหนังสือราชการเจาของเรื่อง
มาใสลงในบันทึก ในกรณีที่จําเปนตองแกไขชื่อเรื่องเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น หรือใหเชื่อมโยงกับ
เร่ืองเดิมที่เคยเสนอมา โดยใหใสขอความที่แกไขไวในวงเล็บแทน
     3.1.2) ขอเสนอของสวนราชการ ไมควรเปล่ียนแปลงขอความใด ๆ
ที่เปนขอเสนอโดยไมจําเปน เวนแตในกรณีที่เจาของเรื่องเขียนไวไมชัดเจนอาจแกไขเพิ่มเติม
เพือ่ใหเกดิความชดัเจนได แตตองไมทาํใหสาระสําคญัของขอเสนอเปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้ ใหพจิารณา
ถึงความจําเปนเหมาะสมในการเขียนขอเสนอในบันทึกแยกเปนขอๆ ในขณะท่ีขอเสนอของ
สวนราชการเจาของเรื่องไมไดแยกเปนขอๆ ดวย
     3.1.3) เรือ่งเดิม ในกรณเีรือ่งทีต่องเสนอคณะรัฐมนตรเีคยมเีรือ่งเดิม
อยูกอนแลว ใหใสขอมูลเก่ียวกับเรื่องเดิมเอาไวในบันทึกเสนอเรื่องใหชัดเจน ครบถวน ถูกตอง
หากมมีตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ปนเรือ่งเดมิ ใหนาํเนือ้หาสาระสําคญัของมตคิณะรฐัมนตรใีนเร่ืองนัน้ ๆ
มาใสใหกระชับ ชัดเจนครบถวนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเดน็ของเรือ่งทีเ่สนอมาใหม ควรคดัรายละเอียดมาใหครบถวนหากมีรายละเอียด
มากใหทําเอกสารแนบทาย
     3.1.4) สาระสําคญัของเร่ือง ในการสรุปสาระสําคญัของเรือ่งในบนัทกึ
เสนอเร่ืองฯ นั้นควรจะเนนความกระชับ จับประเด็นใหไดใจความ ครบถวน ถูกตองชัดเจน และ
ในกรณีที่สาระสําคัญของเรื่องที่สวนราชการเสนอมาไมมีการจัดเรียงลําดับขอมูลเอาไว ก็ควรนํา
ขอมลูสวนนัน้มาจดัเรยีงลาํดบัใหมได ตามความเหมาะสมเพ่ือใหสาระสาํคญัของเรือ่งมีความชดัเจน
และอานไดเขาใจงายมากขึ้น
     3.1.5) ความเห็นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการเขียน
ความเห็น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น ตองหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นสวนตัวที่มีตอ
เรือ่งนัน้ ๆ  โดยใหนาํเสนอความเห็นเฉพาะทีป่รากฏเปนขอเทจ็จรงิตามขอกฎหมาย หรอืมติคณะรฐัมนตรี
ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งดงักลาว หรอืความเหน็จากหนวยงานหลักท่ีมหีนาทีใ่หความเหน็ในเรือ่งดังกลาว
ตอคณะรัฐมนตรีเทานั้น
    3.2 การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน
     1) มาตรฐานในดานเนื้อหาสาระของการทํางานที่ดี
     2) มาตรฐานเวลาในการทํางาน
     3) การจัดทําแบบตรวจสอบ (Checklist)
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การจัดทําสรุปวิเคราะหเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

การจดัทาํสรุปเรือ่งเสนอ นรม. / รอง - นรม.

มาตรฐานในดานเนือ้หาสาระ
ของการทํางานทีด่ี

กาํหนดหลักการวเิคราะห

- ศกึษาทาํความเขาใจเรือ่ง
- สรปุวเิคราะหใจความสาํคญัของ
 เรือ่งวาประสงคสิง่ใด
- สรปุเรือ่งใหสัน้ กระชับ ถกูตอง 
 ครอบคลุมใจความสําคญั
- การใหมมุมอง ขอเสนอแนะ
 ขอสงัเกตตอเรือ่งทีว่เิคราะห

การถายทอดวิธีการทํางาน

การจดัใหมทีมีงาน
ในการวิเคราะหเรือ่ง

กาํหนดมาตรฐานดานเนือ้หา
ของเร่ืองทีเ่สนอ ครม.

- ประเดน็ทีน่าํเสนอ ครม. เพ่ือมมีติ
- ขอมูลประกอบการตัดสนิใจของ 
 ครม.
- แนวทางในการตัดสนิใจตอ ครม.

การศกึษาการทาํงาน
ทีป่ระสบผลสําเรจ็

ศึกษาตัวอยางที่เปนแบบอยางที่ดี

การจัดทาํฐานขอมลูเรือ่งสาํคญั

- มติ ครม.
- ขอสั่งการ/คําสั่งของ นรม.
- ความเห็น สศช. หรือหนวยงาน
 ที่เกี่ยวของ

ฯลฯ

มาตรฐานเวลา
ในการทาํงาน

การนําเสนอเร่ือง
ตอ นรม. / รอง – นรม.

- เร่ืองเรงดวน 2 วัน
- เร่ืองปกติ 7 วัน
- เร่ืองยุงยาก ซับซอน 10 วัน
 ท้ังน้ี ใหนับต้ังแตวันท่ี
 สํานักบริหารกลางไดรับเร่ือง
 จนถึงวันท่ีเสนอบันทึกตอ
 นรม./รอง – นรม. หรือวันท่ี
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
 สรุปวาระ/เกษียนทาย

จดัทาํแบบตรวจสอบ
(Checklist)

กาํหนดหลักการวเิคราะห

จดัทําแบบตรวจสอบฯ เพือ่ใหกระทรวง
หรือหนวยงานที่เสนอเรื่องตอ ครม. 
ระบุขอมูลในแบบตรวจสอบเพ่ือให
สอดคลองกับหลักเกณฑและขั้นตอน
ของกฎหมาย มต ิครม. คาํวนิจิฉัยศาล 
และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึง่เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอ
เรือ่งฯ และระเบยีบวาดวยหลกัเกณฑฯ
โดย ปคร. เปนผูตรวจสอบกอนเสนอเรือ่ง
ตอ ครม. ซึง่ checklist ทีส่าํนกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีโดยสาํนกัวิเคราะหเรือ่ง
เสนอคณะรัฐมนตรจีดัทําขึน้มดีงันี้
1. การแตงต้ังขาราชการการเมือง
2. การแตงต้ังผูบรหิารของ
 รฐัวิสาหกจิและหนวยงานของรฐั
3. การแตงต้ังคณะกรรมการ
 ตามกฎหมายและระเบียบ
4. การแตงต้ังคณะกรรมการ
 ของรฐัวิสาหกจิ
5. การแตงต้ังคณะกรรมการ
 ขององคการมหาชน
6. การแตงต้ังคณะกรรมการ
 ของหนวยงานของรัฐ
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  4.1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง
   เพ่ือใหกระบวนการจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร ี ซึง่ประกอบดวยการตรวจสอบ
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีการถามความเห็นหนวยงานทีเ่กีย่วของ และการจัดทาํสรปุวเิคราะหเรือ่ง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และ
ทันสถานการณ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว ดังนี้
   1) การปรับปรงุกระบวนการตรวจสอบเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ี โดยการกําหนด
หลักเกณฑ การตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบยีบเก่ียวกบัการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ี รวมทัง้กฎหมาย
และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
    1.1) ระยะเวลาในการสงหนงัสอืนาํสงของหนวยงานตางๆ ตัง้แตวนัทีห่นวยงาน
เจาสงักดัลงนามถึงวนัที ่สลค. รบัเรือ่ง ตองไมเกนิ 3 วนัทาํการ (ตามหนงัสือ สลค. ที ่นร 0501/ว24
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552)
    1.2) พจิารณาวาเร่ืองท่ีสวนราชการเสนอจัดอยูในประเภทท่ีกาํหนดวาเปน
เร่ืองท่ีตองเสนอตอคณะรัฐมนตรตีามมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม ถาเรื่องที่สวนราชการเสนอดังกลาวไมอยูในอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทํา
หนังสือสงคืนเรื่องตามขั้นตอนตอไป
    1.3) มเีอกสารประกอบตามจํานวนทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรกีาํหนด
ตามขอ 7 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
    1.4) รายละเอียดของเรื่องชัดเจน ถูกตอง ครบถวนหรือไม ตามขอ 13
แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
    1.5) ประเดน็ขอเสนอท่ีชดัเจน ถาขอเสนอมีหลายประเด็นตองแยกประเด็น
ไวเปนขอๆ หากขอเสนอไมชดัเจนตองประสานกับเจาของเร่ืองเพือ่ดําเนนิการแกไข หรอืใหเจาของ
เร่ืองนําหนังสือ ไปปรับแกมาใหม
    1.6) เร่ืองทีเ่สนอคณะรฐัมนตรไีดเคยมมีติคณะรฐัมนตรเีดมิหรอืทีเ่กีย่วของ
อยูแลวหรือไม
    1.7) มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการหรือความเรงดวนของเรื่องนั้นๆ
    1.8) สรปุขอเทจ็จรงิขอมลู รายละเอยีด เหตกุารณ ปญหา อปุสรรค ตลอดจน
แนวโนมความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเปนเหตแุหงปญหา อปุสรรค รวมถงึขัน้ตอนท่ีตองดําเนนิการ
    1.9) การอางอิงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเกี่ยวของ
    1.10) สรปุขอเสนอท่ีเปนประเดน็สาํคญั หรอืความเหน็จากสวนราชการตางๆ
ในแตละประเด็น
    1.11) สรปุขอเสนอท่ีเปนประเดน็สาํคญั หรอืความเหน็จากสวนราชการตางๆ
ในแตละประเด็น
    1.12) วเิคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ หากไดมกีารลงมตใินเรือ่งทีเ่สนอ
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การตรวจสอบเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการใหม)

- ชื่อเรื่องในหนังสือนําสงของหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องมีความชัดเจนตรงกับเนื้อหาของเร่ือง
- การสงเรื่องถึง สลค. ตองมีหนังสือนําสงหรือคําสั่งการของ นรม./รอง นรม. ตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเร่ือง
 และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
- มีเอกสารประกอบตามจํานวนที่ สลค. กําหนดตามขอ 7 แหงระเบียบวาดวยการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี
- ผูลงนามในหนังสือนําสงฯ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเร่ืองฯ
- เรื่องที่เสนอเขาขายเปนเรื่องประเภทใดประเภทหน่ึงตามมาตรา 4 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเร่ืองฯ
- ขอเสนอของหนวยงานของรฐัเจาของเรือ่งเปนไปตามมาตรา 10 และขอ 13 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเร่ืองฯ
 และระเบียบเกีย่วกบัหลกัเกณฑและวธิกีารฯ เปนเรือ่งทีส่อดคลองกบั รธน. กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรี
 ที่เกี่ยวของ
- มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการหรือความเรงดวนของเรื่องน้ันๆ
- เรือ่งทีเ่สนอมกีารสรุปขอเทจ็จรงิขอมลู รายละเอยีด เหตุการณ ปญหา อปุสรรค ตลอดจนแนวโนมความเปล่ียนแปลง
 ที่อาจจะเปนเหตุแหงปญหา อุปสรรค รวมถึงข้ันตอนท่ีตองดําเนินการ
- การขอความเห็นหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของใหพิจารณาตรวจสอบวาเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
 ไดดาํเนนิการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีเปนสาระสาํคญัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ กรณขีอความเห็น
 คณะกรรมการตองพิจารณาอยางรอบคอบ และตองดูอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดวยวาเกี่ยวของกับ
 เรือ่งทีเ่สนอซึง่จาํเปนตองขอความเห็นหรอืไม กรณทีีห่นวยงานเจาของเรือ่งทีเ่สนอคณะรัฐมนตรไีดจดัประชุมรวมกบั
 หนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของแลว สลค. ไมตองขอความเห็นในเรื่องดังกลาวอีก แตตองนํารายงาน
 การประชุมเรื่องนั้นๆ เสนอให ครม. ทราบดวย
- เร่ืองท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการใหกรณีที่ไมมีรายงานการประชุมดําเนินการประสานงานขอขอมูล
 เพ่ิมเติมและใหสงอยางเปนทางการ โดยหัวหนาหนวยงานลงนาม

สวนราชการเจาของเร่ือง
ระยะเวลาในหนังสือนําสงฯ ตั้งแตวันที่ รมว.ลงนาม

ถึงวันที่ สลค.  รับเรื่องไมเกิน 3 วันทําการ
สลค.

เรื่องที่หนวยงานเสนอ
ไมอยูในอํานาจของ ครม. 
ในการพิจารณาอนุมัติ

ทําหนังสือสงคืนเรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง

ไมสงเอกสารหรือขอมลูเพิม่เตมิ

ทําหนังสือสงคืนเรื่อง 
เพื่อใหหนวยงานเจาของเร่ือง

ทําหนังสือมาใหม

สอบถาม ขอใหจัดสงขอมูล
หรือเอกสารเพ่ิมเติม
อยางไมเปนทางการ

สงเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม

ทําหนังสือสอบถาม 
ขอขอมูลเพิ่มเติม

เสนอ ครม. พิจารณา

ครบถวน 
ชัดเจน

สลค.
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   2) การปรับปรุงกระบวนการเสนอความเห็นเพื่อใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและทุกหนวยงานถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สําหรับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนั้น เมื่อไดรับเรื่องจากหนวยงานราชการ ตองถามความเห็นหรือแจงทราบ
เพื่อใหขอเสนอแนะ (ถามี) ภายใน 1 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเรื่องจนถึงวันที่สงหนังสือออก
สําหรับหนวยงานตางๆ สลค. กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใหหนวยงานของรัฐที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจงขอใหเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะมายัง
สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและใหสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีหีนงัสอืเรงรดัทวงความเห็น
หากหนวยงานของรฐัไมเสนอความเหน็มาภายในระยะเวลาทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรกีาํหนด
รวมท้ังใหผูอํานวยการสํานัก ผูเชี่ยวชาญ และผูอํานวยการกลุมประสานเปนการภายในเรงรัด
ทวงความเห็นตางๆ ดังกลาว ตลอดจนแจงใหผูบริหารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ
เพือ่จะไดเรงรฐัมนตรหีรอืผูบรหิารหนวยงานทีเ่กีย่วของใหเสนอความเห็นใหทนัตอการเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรีดวย
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การขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กระบวนการใหม)

สํานักบริหารกลางไดรับเร่ือง
และสงเร่ืองให

กลุมบริหารงานท่ัวไปของสํานัก

1. บทบาท อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
 1.1 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายท่ัวไป
  - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
  - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ
  - พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 1.2 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ
  - พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ
  - พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
   แหงชาติฯ

ฯลฯ

กรณหีนวยงานเจาของเรือ่ง/ทีเ่กีย่วของยงัไมเสนอความเห็น
- ผอ.สํานัก/ผชช./ผอ.กลุม ประสานเปนการภายใน
 กบัหนวยงานเจาของเร่ือง/ทีเ่กีย่วของทีย่งัไมไดเสนอความเห็น
- สลค.จัดทําหนังสือทบทวนถามในกรณีที่หนวยงานเจาของ
 เรื่อง/ที่เกี่ยวของไมไดเสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
 ความคิดเห็นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

การพิจารณาบทบาท อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของหนวยงาน หรอืคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ

บทบาท ความรับผิดชอบ
ตามนโยบายรัฐบาล

การมอบหมายภารกิจหลัก
ของรัฐบาลให รอง – นรม.

และ รัฐ – นร.

หนวยงานหรอืคณะกรรมการ
ทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ทีเ่สนอขอ
ทบทวนซึง่เคยเสนอความเห็น

มาแลวในเรือ่งนัน้ๆ

กลุมบรหิารงานทัว่ไปสงเรือ่งให ผูอาํนวยการสํานกั

เจาหนาทีต่รวจสอบความถูกตองของเรือ่งตาม พ.ร.ฎ. และระเบยีบเกีย่วกบั
การเสนอเรือ่งตอ ครม. และศกึษาวิเคราะหแนวทางดาํเนนิการ

การพจิารณาความเก่ียวของของเรือ่งทีเ่สนอ ครม. กบัหนวยงานหรอืคณะกรรมการตางๆ

2. บทบาท อาํนาจหนาทีต่ามมต ิครม.

หนวยงานเจาของเรือ่ง/ทีเ่กีย่วของเสนอความเห็น

จดัทาํบนัทกึเสนอ นรม./รอง-นรม.

สลค. จดัทาํหนงัสือแจงหนวยงานตามแบบฟอรมทีก่าํหนด

3. บทบาท ความรบัผดิชอบในการดําเนินการ
 ตามภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย

การกาํหนดแนวทางขอความเห็นหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของตามประเภทเร่ืองตางๆ

ถามความเห็น/แจงทราบเพ่ือใหขอเสนอแนะฯ
ภายใน 3 วนัทาํการ นบัตัง้แตวนัทีส่าํนกั
บรหิารกลางไดรบัเรือ่งจนถึงวนัทีส่งหนังสอืออก

กรณเีรือ่งทัว่ไป กรณเีรือ่งขอทบทวนมติ ครม.

แจงหนวยงานท่ีเกีย่วของ
- เสนอความเห็น
- ทราบเพื่อใหขอเสนอแนะหรือ
 ความเห็น
- วนัทีค่าดวาจะนาํเรือ่งเสนอ ครม.
- ระยะเวลาใหเสนอความเห็น

แจงหนวยงานเจาของเรือ่ง
- วนัทีค่าดวาจะนาํเรือ่งเสนอ ครม.
- สลค. ไดขอใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ
 เสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
 ความคดิเหน็ (ถาม)ี
- เสนอความเห็นกรณมีปีระเดน็
 ตามรฐัธรรมนูญ
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   3) การปรับปรุงกระบวนการจัดทาํสรุปวเิคราะหเรือ่งเสนอนายกรัฐมนตรี
หรอืรองนายกรฐัมนตรเีพ่ือใหนาํเสนอขอมลูประกอบการพจิารณาตอคณะรฐัมนตรทีีม่คีณุภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น
    3.1) ใหนกัวเิคราะหจดัทาํสรปุวเิคราะหเรือ่ง ศกึษา และคนควาขอมลูกฎหมาย
และมตคิณะรฐัมนตรเีพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะมติคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของกบัเรือ่งทีเ่สนอ เพือ่นาํมา
วิเคราะหเปรียบเทียบ และเสนอเปนขอสังเกตใหแกคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะรัฐมนตรีที่เคย
อนมุตัใินกรณเีดยีวกับเรือ่งทีเ่สนอนีใ้หแกหนวยงานทีเ่สนอเรือ่งนัน้ๆ มาแลว หรอืมติทีเ่คยอนมุตัิ
ใหแกหนวยงานอ่ืนๆ มาแลว รวมทั้งกรณีที่ยังไมเคยมีมติอนุมัติในกรณีทํานองเดียวกันนี้ใหแก
หนวยงานใดๆ มากอน ก็จะตองยกเปนขอสังเกตใหแกคณะรัฐมนตรีดวย
    3.2) ใหนักวิเคราะหบูรณาการการจัดทําสรุปวิเคราะหเรื่องทั่วไป และ
เรือ่งทีเ่ปนการเสนอรางกฎหมายทีม่คีวามสาํคญัหรอืเกีย่วของกบันโยบายเรงดวนของรฐับาลหรอื
อาจมีผลกระทบในเชิงการเมือง เพื่อใหนักวิเคราะหสามารถเขาใจเรื่องตางๆ ไดในภาพรวมและ
ในหลากหลายมิติ
    3.3) ใหนกัวเิคราะหจดัทาํฐานขอมลูมติคณะรฐัมนตรแีละกฎหมายทีเ่ก่ียวของกบั
เร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีในแตละประเภทเร่ือง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันตอไป
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การจัดทําสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรี (กระบวนการใหม)

การจัดทําสรุปเรื่อง
เสนอ นรม./รอง - นรม.

- เรื่องเรงดวน 2 วัน
- เรื่องปกติ 7 วัน
  ทั้งนี้ ยกเวนเรื่องที่ตองรอ
ความเห็นหนวยงานหลัก ท่ีตอง
พิจารณาใหความเห็นประกอบ
การพิจารณาของ ครม. โดยใหนับ
ตั้ ง แต วั นที่ สํ า นั กบริ ห า รกลา ง
ไดรับเร่ืองจนถึงวันท่ีเสนอบันทึก
ตอ นรม./รอง – นรม. หรือวันที่
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
สรุปวาระ/เกษียนทาย

มาตตรฐานนนเวลาาในนกการรรทํางงานน

การนําเสนอเรื่อง
ตอ นรม./รอง – นรม.

 จัดทําแบบตรวจสอบฯ เพื่อให้
กระทรวงหรือหนวยงานที่ เสนอ
เรื่องตอ ครม. ระบุขอมูลในแบบ
ตรวจสอบเพื่ อ ใหสอดคลองกับ
ห ลั ก เ กณฑ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
กฎหมาย มติ ครม. คําวินิจฉัยศาล
แล ะคว าม เ ห็ นคณะกร รมกา ร
กฤษฎีกา ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.ฎ.
วาดวยการเสนอเรื่องฯ และระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ โดย ปคร.
เปนผูตรวจสอบกอนเสนอเรื่ อง
ตอครม.ซึ่ง checklist ที่สํานัก-
เ ล ข า ธิ ก า ร คณะ รั ฐ มนต รี โ ด ย
สํ า นั ก วิ เ ค ร า ะ ห เ รื่ อ ง เ ส น อ
คณะรัฐมนตรีจัดทําขึ้นมีดังนี้
1. การแตงต้ังขาราชการการเมือง
2. ก า ร แ ต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
3. การแตงตั้งคณะกรรมการตาม
กฎหมายและระเบียบ
4. การแตงตั้งคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ
5. การแตงตั้งคณะกรรมการของ
องคการมหาชน
6. การแตงตั้งคณะกรรมการของ
หนวยงานของรัฐ

จัจััดททําาาแแบบตบตรววววจจสอออบบ 
((CCheeeckkliissst)))

- ศึกษาทําความเขาใจเรื่อง
- สรุปวิเคราะหใจความสําคัญของเรื่องวาประสงคสิ่งใด
- สรุปเรื่องใหสั้น กระชับ ถูกตอง ครอบคลุมใจความสําคัญ
- การใหมุมมอง ขอเสนอแนะ ขอสังเกตตอเรื่องที่วิเคราะห
- ศึกษาและคนความติ ครม. ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เสนอเพื่อนํามาวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และเสนอเปนขอสังเกตใหแก ครม.
- การบูรณาการการจัดสรุปวิเคราะหเรื่องทั่วไปและเร่ืองที่เปนการเสนอราง
กฎหมายท่ีมีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือ
อาจมีผลกระทบในเชิงการเมือง เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องตางๆไดในภาพ
รวมและในหลากหลายมิติ

กําหนดหลักการวิเคราะห

มมาตรรฐาานนในนดานนนเนนน้้ืือหาาสาาระขของงกการททําางงงงาาานนนนทท่ีีดดดีีี

กําหนดมาตรฐานดานเนื้อหาของเรื่องที่เสนอ ครม.
- ประเด็นที่นําเสนอ ครม. เพื่อมีมติ (มีสาระสําคัญที่ชัดเจน มีความถูกตอง 
และมีความครบถวน)
- ขอมูลประกอบการตัดสินใจของ ครม. (เปนเรื่องที่ตองเสนอ ครม. ตาม ม.4
แหง พ.ร.ฎ.วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
และเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของ ครม. ที่จะพิจารณาตามกฎหมายทีเก่ียวของ
เป็นเรื่องที่มีกําหนดระยะเวลาที่จะต้องเสนอ ครม. ให้ระบุวันที่          ที่จะให
นําเสนอ ครม. หรือกําหนดเวลาไมเกินวันที่เทาใดหรือภายในเดือนใด ฯลฯ)
- แนวทางในการตัดสินใจตอ ครม. (คุณภาพ การทันตอเวลา การเปนที่
ยอมรับ และความเหมาะสมทางจริยธรรม)

กําหนดมาตรฐานดานเนื้อหาของเรื่องท่ีเสนอ ครม.

- การจัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําเรื่องเสนอ ครม.

การถายทอดวิธีการทํางาน

- ศึกษาตัวอยางเรื่องที่เปนแบบอยางที่ดี

การศึกษาการทํางานท่ีประสบผลสําเร็จ

- การจัดกลุมทีมงานวิเคราะหเรื่องที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
เชน เรื่องพืชเศรษฐกิจ  โครงสรางพื้นฐาน

การจัดใหมีทีมงานในการวิเคราะหเรื่อง

- มติ ครม. - ขอสั่งการ / คําสั่งของ นรม.
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ฯลฯ

การจัดทําฐานขอมูลเรื่องสําคัญ
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 4.2 การปรับปรุงกระบวนการการติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
  4.2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการ
   มตคิณะรฐัมนตรใีนเรือ่งเชงินโยบายเปนเครือ่งมอืสําคญัของการบรหิารราชการ
แผนดิน การที่สวนราชการตางๆ มีการนํามติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติไดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
จะสงผลใหการบริหารราชการแผนดนิเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและเกิดประโยชนสงูสดุตอประชาชน
ขณะเดียวกันคณะรฐัมนตรจีาํเปนตองไดรบัทราบความกาวหนา ปญหาอปุสรรค และผลสําเรจ็ของ
การดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตร ี เพือ่ใชกาํหนดทศิทางและนโยบายการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสมและทันตอเหตกุารณ ดงันัน้ เมือ่คณะรฐัมนตรมีมีตใินเรือ่งเชงินโยบายทีใ่หสวนราชการ
ไปดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งที่ผานมา การกําหนด
กรอบระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดาํเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรใีหทกุสวนราชการและ
หนวยงานถือปฏิบัติ และการรวบรวมรายช่ือหนวยงานที่คางการดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรี
เพี่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรียังไมชัดเจนและขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุน
การจดัเตรียมขอมลู และการบันทกึขอมลูการติดตามและรายงานผลการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรี
ของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ทาํใหการตดิตามและรายงานผลมีความลาชาและไมทนัตอ
สถานการณ
   สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกาํหนดแนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับการติดตามและ
การรายงานผลการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตรีในเรือ่งสาํคญัมาโดยตลอด และสวนราชการตางๆ
ไดมีการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว อยางไรก็ตาม การติดตามและรายงาน
ผลการดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรีทีผ่านมายังประสบปญหาในเร่ืองความไมครบถวนของเร่ือง
ทีต่องรายงาน การรายงานทีไ่มเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ซึง่ปจจัยประการหน่ึง เกดิจากการขาด
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่มีประสิทธิภาพ
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิม

ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวาเรื่องใดจะตองมีการติดตาม

ศึกษามติคณะรัฐมนตรี กําหนดระยะเวลาติดตาม 
รูปแบบการติดตาม และมอบหมายเจาหนาที่ติดตาม

เจาหนาท่ีประสาน ปคร. สวนราชการเพื่อติดตามและเรงรัด               
ผลการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาและรูปแบบที่กําหนด

เมื่อสวนราชการแจงผลคืบหนาการดําเนินการ
ใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชา และเสนอรายงานผล

ตอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามแตกรณี

แจงผลการเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทราบ

จัดทําหนังสือแจง ปคร. 
ของสวนราชการ/รัฐมนตรี 

(ตามแตกรณ)ี เพือ่ใหรายงานผลคืบหนา

แบบเปนทางการ

ประสานงานกับ ปคร. ของสวนราชการ 
โดยโทรศัพท โทรสาร e-mail 
เพื่อใหรายงานผลคืบหนา

แบบไมเปนทางการ
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  4.2.2 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง
   การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมีการปรับปรุงกระบวนการ
ใน 2 ประเด็น ดังนี้
   1) การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ตามมตคิณะรฐัมนตร ี ใหทกุสวนราชการและหนวยงานถอืปฏบิตัอิยางชดัเจน และการรวบรวมรายช่ือ
หนวยงานท่ีคางการดาํเนนิการเสนอตอนายกรฐัมนตร ี เพือ่พจิารณานาํเสนอคณะรัฐมนตรตีอไป
มีการดําเนินการ ดังนี้
    1.1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 สาํนกัสงเสรมิและประสานงานคณะรัฐมนตรี
ไดมีการรวบรวมรายชื่อเรื่องสําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติใหสวนราชการรายงานผลเพื่อแจง
ใหรฐัมนตรทีราบ (เฉพาะสวนราชการท่ีมกีารเปลีย่นแปลงรัฐมนตรวีาการกระทรวงหรือรฐัมนตรี
ที่กํากับการบริหารราชการ) เพ่ือเรงรัดติดตามผลการดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมอบไว
ตอไป
    1.2) สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีไดรวบรวมเร่ืองที่มีการ
ติดตามระหวางเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
   2) การนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการจัดเตรียมขอมูล และการบันทึก
ขอมลูการตดิตามและรายงานผลการดาํเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรขีองสวนราชการและหนวยงานตางๆ
เพื่อใหการติดตามและรายงานผลมีความรวดเร็วและทันตอสถานการณมีการดําเนินการ
โดยสํานกัสงเสรมิและประสานงานคณะรัฐมนตรีไดพฒันาระบบติดตามและรายงานผลการดําเนนิการ
ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เพือ่ใหเจาหนาทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรผีูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ผูชวย ปคร. และเจาหนาทีข่องหนวยงานทีเ่กีย่วของสามารถใชในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีผ านทางอินเทอร  เน็ตที่ เว็บไซต 
www.socmonitor.soc.go.th ทัง้น้ี สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดแจงเวยีนใหสวนราชการตาง  ๆทดลอง
ใชระบบติดตามดงักลาว เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2556 ทีผ่านมา และไดใชระบบตดิตามและรายงาน
ผลการดําเนินการเปนเครื่องมือในการประสาน ติดตามเรงรัดการรายงานผลการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการตลอดปงบประมาณ
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม

ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวาเรื่องใดจะตองมีการติดตาม

ปคร. สวนราชการรับทราบเรื่องที่จะตองรายงาน
ผลการดําเนินการผานระบบติดตามฯ และสามารถ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมขอมูล

รายงานไดทันที

สลค. ตรวจสอบรวบรวมรายชื่อเรื่องสําคัญ
ที่ ครม. เคยมีมติใหสวนราชการรายงานผล
จากระบบติดตามฯ เพื่อแจงใหรัฐมนตรี
ทราบ เพื่อเรงรัดติดตามผลการดําเนินการ

ตามที่ ครม. เคยมอบไวตอไป

เจาหนาท่ีประสาน ปคร. สวนราชการเพื่อติดตาม
และเรงรัดผลการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา

และรูปแบบท่ีกําหนดผานระบบติดตามฯ

สวนราชการสามารถรายงานผลคืบหนาผานระบบติดตามฯ
พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการอยางเปนทางการ

เมื่อสวนราชการแจงผลคืบหนาการดําเนินการ ใหรายงานผล
ตอผูบังคับบัญชา และเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามแตกรณี

แจงผลการเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทราบ

จัดทําหนังสือแจง ปคร. 
ของสวนราชการ/รัฐมนตรี 

(ตามแตกรณี) เพื่อใหรายงานผลคืบหนา

แบบเปนทางการ

ประสานงานกับ ปคร. ของสวนราชการ
โดยผานระบบติดตามฯ โทรศัพท 

โทรสาร e-mail เพ่ือใหรายงานผลคืบหนา

แบบไมเปนทางการ

ศึกษามติคณะรัฐมนตรี กําหนดระยะเวลาติดตาม
รูปแบบการติดตาม และมอบหมายเจาหนาท่ีติดตาม

บันทึกเรื่องที่จะติดตาม กําหนดเวลา 
และรูปแบบเขาสูระบบติดตามฯ
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 ภารกิจเกีย่วกบัราชการในพระองค

 สาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรมีงีานสาํคญัท่ีเกีย่วของกับราชการในพระองค และการดําเนนิโครงการ
ทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 2 เพือ่ใหการขบัเคลือ่นภารกิจทีเ่กีย่วกบัราชการในพระองค
มีประสิทธิภาพโดยการเสริมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน การพัฒนา
งานในความรับผดิชอบ การพฒันาประสิทธภิาพดานการประสานงานกับสวนราชการในพระองค
ตลอดจนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานดานอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกขาราชการ
พนักงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. การสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 5 ธันวาคม 2555

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสําคัญประการหน่ึงในฐานะหนวยงานกลาง

ในการประสานงานระหวางฝายบรหิารกบัสวนราชการในพระองค เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะตองนาํความ

กราบบังคมทลูพระกรณุาเพือ่ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่งตางๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด

หรอืตามธรรมเนียมประเพณีปฏบิตั ิรวมทัง้การปฏบิตังิานหนาพระทีน่ัง่ในพระราชพิธีและรฐัพธิตีางๆ

ในสวนทีเ่กีย่วของ ซึง่การขอพระราชทานสถาปนา เลือ่น และต้ังสมณศกัดิเ์ปนงานสําคญังานหนึง่

ในความรับผดิชอบของสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี โดยสํานกัอาลกัษณและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ

ซึง่หลงัจากทีม่หาเถรสมาคมไดมมีตเิหน็ชอบรายช่ือพระสงฆทีส่มควรเสนอขอพระราชทาน สถาปนา

เลื่อน และต้ังสมณศักดิ์แลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะมีหนังสือแจงสํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร ีเพ่ือนาํความกราบบงัคมทูลพระกรณุาขอพระราชทานสถาปนา เลือ่น และตัง้สมณศักด์ิ

ตอไป ซึง่การพระราชทานสถาปนา เล่ือนและตัง้สมณศกัด์ิพระสงฆนัน้ จะพระราชทานเน่ืองในโอกาส

พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม เปนประจาํทกุป หรอืในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลตางๆ

สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ โดยเฉพาะชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ และ

พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ไมไดมีการพระราชทานโปรดสถาปนาเปนประจําทุกป 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับตําแหนงวางหรือทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเปนกรณีพิเศษสุดแต

พระราชอัธยาศัย ซึ่งในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา 

ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เล่ือน และตัง้สมณศักด์ิพระสงฆและบรรพชิตอนมันกิาย รวม 1,160 รปู

ในจาํนวนน้ีทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโกศาจารย วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร ขึน้เปน

พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ดวย ทั้งนี้ ในสวนของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี นอกจากจะตองดาํเนนิการดานเอกสารท่ีเกีย่วของ อาทิ ใบกาํกับหริญับฏั ประกาศ

สถาปนาสมณศักดิ ์ประกาศประจําองค สญัญาบตัรต้ังพระครูปลดั และสญัญาบตัรสมณศักดิแ์ลว

ยังตองรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธีและปฏิบัติหนาที่ในพิธีตามโบราณ

ประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการดังกลาว ดังนี้

1. กการสสถถาปนนาา เลื่อนน แแลละะตั้้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 55 ธธัันนววาคมม 225555

้
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 วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมให หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

แทนพระองคทรงเปนประธานในพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ ในการทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

พระธรรมโกศาจารยวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ขึ้นเปน พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะ

เจาคณะรองช้ันหิรัญบัฏ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เนือ่งในโอกาสพระราชพิธเีฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2555 โดยมีอาลกัษณ สาํนักอาลกัษณ

และเครือ่งราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่จารึกหิรัญบัฏ

หมอมเจามงคลเฉลมิ ยคุล ทรงปฏบิตัพิระกรณียกจิแทนพระองค 
ทรงเปนประธานในพระราชพิธจีารึกหรัิญบัฏ

อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาท่ีจารึกหิรัญบัฏ
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 ตอมาวนัที ่5 ธนัวาคม 2555 เวลา 14.56 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
โดยมี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทูลเกลาฯ
ถวายสญัญาบตัรสมณศักดิ ์ เพ่ือทรงประเคนแดบรรพชิตอนมันกิาย (พระญวน) ทีท่รงพระกรุณา
โปรดพระราชทานสมณศักดิ ์รวม 2 รปู เจาหนาทีส่าํนกัพระราชวงัทลูเกลาฯ ถวายพดัยศและผาไตร
ตามลาํดบั เมือ่เสรจ็สิน้พระราชกรณียกิจแลว เสดจ็พระราชดําเนนิไปยงัพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั
เม่ือเสดจ็พระราชดําเนนิเขาสูพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั รองเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี (นายสมชาย
พฤฒิกัลป) ปฏิบัติหนาที่อาลักษณ อานประกาศสถาปนาสมณศักด์ิพระธรรมโกศาจารย
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขึ้นเปน พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 
จบแลวพระสงฆ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆองชัยประโคมสังข แตร ดุริยางค 
จากน้ันอาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทูลเกลาฯ ถวายหิรัญบัฏ ซึ่งบรรจุอยูในพานแวนฟาเพื่อทรงประเคนแดพระพรหมบัณฑิต
เจาหนาท่ีสาํนกัพระราชวงั ทลูเกลาฯ ถวายพดัยศและเคร่ืองประกอบสมณศักดิ ์ เพือ่ทรงประเคน
ตามลําดับแลวเจาหนาที่อาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณทูลเกลาฯ ถวายสัญญาบัตร
สมณศกัดิเ์พือ่ทรงประเคนแดพระสงฆซึง่ไดรบัพระราชทานเล่ือนและต้ังสมณศักดิช์ัน้พระราชาคณะ
จนครบ 65 รูป (รวมพระพรหมบัณฑิตเปน 66 รูป) พระสงฆที่ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิ
ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกเจาพนักงานนิมนตพระสงฆ 86 รูป
ที่จะเจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาข้ึนนั่งยังอาสนสงฆเสร็จแลว 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงจดุเทยีนพระมหามงคลเทียนเทาพระองค
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูป พระเคราะห
แลวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงศีล พระสงฆ 86 รูป เจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ขณะพระสงฆเจริญพระพุทธมนต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ขึน้พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจดุธูปเทยีน
บูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแลวเสด็จกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อพระสงฆ
เจริญพระพทุธมนตจบแลว สมเดจ็พระราชาคณะถวายอดิเรก จากนัน้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
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อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญพานแวนฟา ซ่ึงภายในบรรจุหิรัญบัฏ ทูลเกลา ฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อทรงประเคนแด พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ช้ันหิรัญบัฏ
และเจาหนาท่ีสํานักพระราชวัง ทูลเกลา ฯ ถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์และพัดยศ

อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญสัญญาบัตรสมณศักดิ์ ทูลเกลา ฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เพื่อทรงประเคนแดพระสงฆที่ไดรับพระราชทานเล่ือนและตั้งสมณศักดิ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย พฤฒิกัลป) ปฏิบัติหนาท่ีอาลักษณ
อานประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ข้ึนเปน
พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ช้ันหิรัญบัฏ

รายงานประจําปี 255680



 จากนั้น วันเสาร ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นายสมชาย พฤฒิกัลป) พรอมดวยอาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเชญิหริญับฏั เจาหนาทีส่าํนกัพระราชวงัเชญิเครือ่งประกอบสมณศักด์ิ

และเจาหนาทีส่าํนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ เชญิพดัยศพระครูปลัด ไปถวายพระพรหมบัณฑติ

ณ พระอโุบสถวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในพธิสีมโภชหริญับฏั ตามธรรมเนียมประเพณีปฏบิตัิ

ขบวนเชิญหิรัญบัฏพรอมเครื่องประกอบสมณศักดิ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลาวคําถวายและประเคนหิรัญบัฏแดพระพรหมบัณฑิต

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 81



2. โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

 สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี โดยสํานกัอาลักษณและเครือ่งราชอิสรยิาภรณ เปนหนวยงาน
ทีม่ภีารกจิเกีย่วกบัราชการในพระองค โดยเฉพาะอยางยิง่การดําเนนิการเกีย่วกบัการกราบบงัคมทลู
พระกรณุาขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่งตางๆ อาท ิการขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตัง้
บุคคลใหดํารงตําแหนงตางๆ การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห การขอพระราชทาน
ความเปนธรรม การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเปนไทย และ
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ซึ่งภารกิจดังกลาวเกี่ยวของกับสวนราชการ
หนวยงานของรัฐและประชาชนโดยตรง รวมทั้งมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจึงสมควรไดรับการเผยแพรเพื่อใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการ หรอืหนวยงานของรฐั และประชาชนท่ัวไป มคีวามรูความเขาใจและสามารถปฏิบตังิาน
ในสวนที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
 2.1 บรรยายความรูเกีย่วกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณพรอมกับนาํเคร่ืองราชอิสริยาภรณไปจัดแสดง
ในการอบรมสัมมนาของกรมการขาว เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2556 ณ โรงแรมภรูมิาศ บชี โฮเตล็
แอนด สปา จังหวัดระยอง
 2.2 จดันทิรรศการและบรรยายความรูเกีย่วกบังานอาลักษณและเคร่ืองราชอิสรยิาภรณใหแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
 2.3 จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณในงาน
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติประจําป 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ศูนยประชุม
วายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร
 2.4 จดันทิรรศการเคร่ืองราชอสิรยิาภรณในงานวนัครบรอบ 62 ป โรงพยาบาลราชวิถ ี เมือ่วนัที่
19 เมษายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี
 2.5 จัดนิทรรศการเคร่ืองราชอิสริยาภรณในงานวันคลายวันสถาปนาสํานักนายกรัฐมนตรี
ครบรอบปที่ 81 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรฐับาล
 2.6 บรรยายความรูเกีย่วกบัเคร่ืองราชอสิรยิาภรณในโครงการเสริมสรางศักยภาพผูอาํนวยการ
กลุมงานควบคูไปกบัการสรางภมูคิุมกนัเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงในสังคม เมือ่วนัที ่13 กนัยายน
2556 ณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. การสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับ
 สวนราชการในพระองค

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดดําเนินการ
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับ
สวนราชการในพระองคซึง่เปนไปตามยุทธศาสตรการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิ และรกัษาไวซึง่
โบราณราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตัทิีส่มพระเกยีรติ รวมทัง้เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน
เก่ียวกับราชการในพระองค ตามแผนยทุธศาสตรสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(พ.ศ. 2554 - 2557)
ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค คือ
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 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการในพระองคที่เกี่ยวของเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับสวนราชการในพระองค
 3.3 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการ
ในพระองค มีสวนราชการเขารวมการสัมมนาประกอบดวย
  (1) สํานักราชเลขาธิการ
  (2) สํานักพระราชวัง
  (3) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   จํานวนทั้งสิ้น 120 คน
  การสมัมนาดงักลาวผูเขารวมการสมัมนาไดเสนอแนะปญหาอปุสรรค และแนวทางการแกไข
ในการประสานงานเก่ียวกับ
  - งานการขอพระราชทานพระมหากรุณา/พระบรมราชานุญาตในเรื่องตางๆ
  - งานการขอพระราชทานความเปนธรรม
  - งานการขอพระราชทานอภัยโทษ
  - งานการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเปนไทย
  - งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
  - งานการขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
  - งานประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ
  - งานพระราชพิธี/รัฐพิธีและหมายกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิน
  นอกจากนัน้ไดจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรางความสมัพนัธระหวางกนั ไดแก กจิกรรม Walk
Rally ซึง่ภายหลังการสมัมนาทําใหเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานทัง้ 3 หนวยงาน มกีารประสานสัมพนัธ
สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การจัดทําระบบฐานขอมูลดานงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ และการเชื่อมโยง
 บูรณาการระบบงาน

 ปจจบุนัภารกิจของสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีเีพิม่ขึน้เปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
งานดานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณซึ่งมีหลายดานและตองมีขอมูลเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการแตละดานจํานวนมาก สงผลกระทบตอระบบ
การจัดเกบ็ขอมลูเอกสารหลักฐานทาํใหเกดิความไมคลองตวั ตองใชเวลามากในการคนหาขอมลู
ในการเสนอเร่ืองแตละครัง้ และบางงานมีความเก่ียวของในหลายข้ันตอน เชน งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ
ซึ่งมีลักษณะงานที่จําเปนตองเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลตางๆ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเสนอรายช่ือผูขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ การนํารายช่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา การจัดทําประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ การบันทึกขอมูล
ประวัติการไดรับพระราชทานในระบบฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร การตรวจสอบเพ่ือขอรับคืน
เคร่ืองราชอสิรยิาภรณ และการจดัทาํฐานขอมลูพสัดุเครือ่งราชอสิรยิาภรณ เพือ่เปนการดาํเนนิการ
ตามนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการของ
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนยทุธศาสตรที ่ 2 การเทดิทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิและรกัษาไวซึง่
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โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองค ดงันัน้ จงึไดดาํเนนิการโครงการจัดทําระบบฐานขอมลูดานงานอาลกัษณ
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณและการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน ดังนี้
 4.1 จัดทําระบบฐานขอมูลดานงานอาลักษณ ไดแก การแตงตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุล
ตางประเทศประจําประเทศไทย การแตงตัง้อธกิารบด ีนายกสภามหาวิทยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษา และ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคณุวฒุขิองสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหมฐีานขอมลูทีถ่กูตอง ครบถวน
เปนปจจบุนัและสามารถเช่ือมตอกบัระบบฐานขอมลูราชกจิจานเุบกษา รวมทัง้มโีปรแกรมท่ีใชในการสืบคน
ขอมูลการแตงตั้งที่มีประสิทธิภาพ
 4.2 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องราชอิสริยาภรณใหครอบคลุมและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน โปรแกรมการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจําป
ซึง่ไดจดัทาํขึน้ ในป 2537 เปนผลมาจากความรวมมอืระหวางสํานกัอาลกัษณและเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ
และสํานักบริหารงานสารสนเทศ โดยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหมีความสะดวก ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดจํานวนเอกสาร
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ซึง่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดใหความสําคัญ
โดยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 ซึ่งจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของสวนราชการทีใ่ชโปรแกรมดังกลาวพบวา มคีวามพงึพอใจในระดับพอใจมากและมากท่ีสดุ อกีทัง้
ไดดําเนินการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวใหสามารถใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตได ซึ่งขณะน้ี
อยูในชวงทดลองการใชงานในสวนของการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณประจาํปใหแก
พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจางประจํา นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการจัดทําโปรแกรมตรวจสอบ
ประวตักิารไดรบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณผานระบบอนิเทอรเนต็ ซึง่อยูในชวงทดสอบ
การใชงานรวมกันระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสวนราชการในพระองค
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5. การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองสําคัญ

6. การแตงตั้งของขาราชการและบุคคลที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ
 ตามกฎหมาย จํานวน 7,615 ราย

ลําดับ ประเภท จํานวน

1 การขอพระราชทานยศ 50,829 ราย

2 การขอพระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห

140 เรื่อง

3 การขอพระราชทานอภัยโทษ 487 ราย

4 การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ 1,160 รูป

5 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 271 วัด

6 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเปนชื่ออาคาร
สิ่งปลูกสรางหรือสถานที่ หรือขอพระราชทานช่ืออาคารสิ่งปลูกสราง
หรือสถานที่

72 เรื่อง

7 การขอแปลงสัญชาติเปนไทย 240 ราย

8 การประกาศภาพเคร่ืองหมายราชการ 5 เรื่อง

9 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเร่ืองตางๆ 53 เรื่อง

ลําดับ ประเภท จํานวน
(ราย)

1 ขาราชการพลเรือนสามัญ (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง และตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

372

2 ขาราชการพลเรือนในพระองค 92

3 ขาราชการทหารและตํารวจ (ชั้นนายพล) 94

4 ขาราชการตุลาการ (นอกจากผูชวยผูพิพากษา) 2,824

5 ขาราชการอัยการ (นอกจากอัยการผูชวย) 1,479

6 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย) 89

7 ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 56

8 บุคคลที่ตองทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามกฎหมาย 2,609
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7. การพนจากตําแหนงของขาราชการและบุคคลที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
 ทราบฝาละอองธุลีพระบาท หรือโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย และ
 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร ตํารวจ จํานวน 411 ราย

ลําดับ ประเภท จํานวน
(ราย)

1 ขาราชการพลเรือนสามัญ (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง และตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

152

2 ขาราชการตุลาการ (เวนแตผูชวยผูพิพากษา) 21

3 ขาราชการอัยการ (เวนแตอัยการผูชวย) 33

4 ขาราชการศาลยุติธรรม 1

5 ขาราชการตํารวจ (ผูบัญชาการขึ้นไป) 100

6 ขาราชการพลเรือนในพระองค 2

7 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21

8 ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 7

9 บุคคลที่ตองทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตามกฎหมาย 50

10 ถอดยศทหาร ตํารวจ พรอมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 24

ลําดับ ประเภท จํานวน
(ราย)

1 การแตงตั้งเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย 41

2 การแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจําตางประเทศ 37

3 การเปดสถานกงสุลตางประเทศประจําประเทศไทยและการแตงตั้ง
กงสุลตางประเทศประจําประเทศไทย

9

4 การเปดสถานกงสุลในตางประเทศและการแตงตั้งกงสุลประจําตางประเทศ 15

ลําดับ ประเภท จํานวน
(ราย)

1 เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย
- ชั้นสายสะพาย จํานวน 11,217 ราย
- ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย จํานวน 265,158 ราย

276,375

2 เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ
- ชั้นสายสะพาย จํานวน 20 ราย
- ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย จํานวน 6,629 ราย

6,649

3 เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ 30

4 เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูวายชนม 4

8. การดําเนินการเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวน 102 ราย

9. การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ จํานวน 283,058 ราย
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ลําดับ ประเภท จํานวน
(ราย)

1 เหรียญชัยสมรภูมิ 7

2 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 9

3 เหรียญราชการชายแดน 25,720

4 เหรียญจักรมาลา 8,354

5 เหรียญจักรพรรดิมาลา 21,574

6 เหรียญรัตนาภรณ 11

7 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 2

ลําดับ ประเภท จํานวน

การสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ

1 - เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย 14,130 สํารับ/ดวง

2 - เหรียญจักรมาลา 10,000 เหรียญ

3 - เหรียญจักรพรรดิมาลา 20,000 เหรียญ

การซอมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย 6,885 สํารับ/ดวง

10. การขอพระราชทานเหรียญราชการ จํานวน 55,677 ราย

11. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ
 และเหรียญตราตางประเทศ จํานวน 20 ราย

12. การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ และเหรียญ
 หรือตราตางประเทศ จํานวน 17 ราย

13. การบริหารจัดการสรางซอมเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชการตามงบประมาณ
 ที่ไดรับเพื่อทูลเกลาฯ ถวายสําหรับพระราชทาน และจายใหแกกระทรวง กรม เพื่อมอบ
 ใหแกผูไดรับพระราชทาน

14. การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

 - รับคืนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 27,914 สํารับ/ดวง
 - รับคืนเปนเงินตราชดใชราคาแทน
  เครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 438 สํารับ/ดวง
   เปนเงิน 5,897,933 บาท

1122. กการขขอควววามมเหห็็นนชออบบในนการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ และเหรียญ
 หหรรืือตราตตางงประเทศศศ จําานวน 17 ราย
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15. การตอบขอหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 19 เรื่อง

16. การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารสําคัญ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดดาํเนนิการจดัทําเอกสารสาํคญัทีเ่กีย่วของ ไดแก ประกาศนียบตัร
กาํกบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ สญัญาบตัรยศ สญัญาบตัรสมณศักดิ ์ และเอกสารสําคญัทางการทูต
รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารสําคัญ จํานวน
857,578 ฉบับ ทั้งน้ี ในจํานวนดังกลาวมีประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและ
สัญญาบตัรยศทีอ่ยูระหวางรอจดัสงใหแกสาํนกัราชเลขาธกิารเพือ่ขอพระราชทานพระปรมาภไิธย
ซึง่คางมาแตเดมิ  จาํนวนประมาณ  500,000  ฉบบั  อนัเนือ่งมาจากกระบวนการในการจัดทาํประกาศนียบตัร
กํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการพัฒนา
จากการใชเจาหนาที่ลิขิตเขียนเปนการใชเครื่องพลอตเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
มีพัฒนาการมาเปนลําดับ โดยใชเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ท และเครื่องพิมพแบบเลเซอร
ในปจจบุนั เพ่ือรองรบัปรมิาณของผูทีไ่ดรบัพระราชทานท่ีมเีพิม่ขึน้เปนจาํนวนมาก สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงไดหารือและประสานความรวมมือกับสํานักราชเลขาธิการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยตกลงรวมกันใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ ไปขอพระราชทานพระปรมาภิไธยเพิ่มข้ึน
จากเดิมสัปดาหละประมาณ 6,500 ฉบับ เปนประมาณสัปดาหละ 8,000 ฉบับ ซึ่งเปนการปรับปรุง
กระบวนการงานลิขติใหมคีวามรวดเร็วยิง่ขึน้ พรอมกบัมุงเนนไปทีก่ารควบคมุและตรวจสอบคุณภาพ
ใบประกาศนียบตัรกาํกับเครือ่งราชอิสรยิาภรณและสัญญาบตัรยศในภาพรวม ไดแก ความถกูตอง
ของชื่อ ชื่อสกุล และชั้นตรา ของผูไดรับพระราชทาน ความสะอาด เรียบรอย สวยงาม
ของประกาศนียบตัรกาํกบัเคร่ืองราชอสิรยิาภรณและสญัญาบตัรยศ และขัน้ตอนการรบัรองการจดัทาํ
ประกาศนียบตัรกาํกบัเครือ่งราชอิสรยิาภรณและสญัญาบตัรยศแตละฉบบั ซึง่กระบวนการดังกลาว
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในขัน้ตอนการขอพระราชทานพระปรมาภไิธยในประกาศนยีบตัรกาํกบั
เครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในสวนของข้ันตอน
การตดิตามประเมินผลระหวางดําเนนิการไดกาํหนดจดัสมัมนารวมกนัระหวางสาํนกัราชเลขาธกิาร
กับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดนําประเด็นปญหา
ขอขัดของในการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาว ซึ่งดําเนินการมาไดระยะหนึ่งเพื่อรวมหารือ
ทําความเขาใจกัน ทําใหสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานของท้ังสองหนวยงาน
ซึง่สามารถดาํเนนิการตามแผนท่ีกาํหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
สามารถจัดสงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ ใหแกสํานักราชเลขาธิการ
เพือ่ขอพระราชทานพระปรมาภิไธยไดสปัดาหละไมตํา่กวา 8,000 ฉบบั คดิโดยรวมทัง้ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สามารถจัดสงไดถึงจํานวน 450,800 ฉบับ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้ ทั้งสองหนวยงานยังไดหารือ
ที่จะหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทําประกาศนียบัตรกํากับ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณและสญัญาบตัรยศตอไปในอนาคต โดยเนนทัง้การควบคมุปรมิาณและคุณภาพ
ควบคูกันไป เพื่อประโยชนของผูไดรับพระราชทานและประโยชนของทางราชการโดยรวม
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17. การบันทึกและปรับปรุงขอมูลทะเบียนฐานันดร

 ทะเบียนฐานนัดรถอืเปนขอมลูทะเบยีนประวตัสิาํคญั ไดแก ขอมูลเกีย่วกบัอสิรยิฐานนัดร ยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ซึ่งปจจุบันไดมีการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในสวนของ
การเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจาของประวัติ การโอนยายสังกัด การวายชนม (ถึงแกกรรม/
ถงึแกอนิจกรรม/ถงึแกอสญักรรม) ตลอดจนขอมูลการสงคนืเครือ่งราชอิสรยิาภรณ ทัง้ของผูทีส่งคนื
ชัน้รองเน่ืองจากไดรบัพระราชทานในช้ันตราทีส่งูขึน้ หรอืทายาทนาํสงคนืในสวนของผูทีว่ายชนม
ทั้งน้ี งานทะเบียนฐานันดรสามารถแยกเปนงานบันทึกขอมูล งานตรวจสอบ และงานใหบริการ
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถดําเนินการในงานที่เกี่ยวของได ดังนี้
 17.1 งานบันทึกขอมูล ดําเนินการบันทึกและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ การไดรับพระราชทานยศ การไดรับการจายเครื่องราชอิสริยาภรณและ
การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ รวมทั้งการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัด
และการวายชนม จํานวน 276,282 ราย
 17.2 งานตรวจสอบ (ตรวจสอบประวัตกิารไดรบัหรอืสงคนื เครือ่งราชอสิรยิาภรณตามคาํรองขอ
ของสวนราชการ) จํานวน 32,154 ราย
 17.3 งานบริการ (ใหบริการบุคคลทั่วไปตามท่ีติดตอสอบถามประวัติการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ) จํานวน 6,793 ราย

177. กการบบันทึกกกแลละปปรรัับปปรรุงขขอมูลทะเบียนฐานันดร
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 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
 กระทรวง กรม และหนวยงานอืน่ๆ ของรัฐ
 ภารกิจเก่ียวกับการประสานราชการกับรัฐสภามีหนาที่ในการดําเนินการจัดทําประกาศ
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานและรองประธาน
วฒุสิภา ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และพจิารณาตรวจสอบ วเิคราะห สรุปเสนอ
ความเห็นและติดตามการตรากฎหมายท้ังกระบวนการ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับญัตติและ
กระทูถาม รายงานตางๆ ของกรรมาธิการรฐัสภา โดยอาศยัอาํนาจพเิศษตามธรรมนูญการปกครอง
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ๆ ของรฐั เพือ่ใหการบรหิารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี
เปนไปดวยความเรียบรอย ซึง่ภารกจิดงักลาว หมายความรวมถึง การติดตามและรายงานความกาวหนา
ของการดําเนนิการตามมติคณะรฐัมนตร ีการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐ ทัง้ในสวนของนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัและนโยบายรัฐบาล จงึอาจกลาวไดวา การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานอ่ืนๆ ของรฐั เปนภารกิจทีส่าํคญัประการหนึง่ของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทีจ่ะสนบัสนุนใหการปฏบิตัหินาทีภ่ารกจิหลกัทัง้ 4 ดาน เปนไปดวยความเรยีบรอย ราบรืน่ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ปคร. มาจากคําภาษาอังกฤษวา Cabinet and
Parliamentary Liaison Officer: CPLO โดยสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดกาํหนดใหมรีะบบ
ปคร. ขึน้เม่ือป 2546 ซึง่มวีตัถปุระสงคสาํคญั คอื มุงใหการประสานงานในภารกิจทีเ่กีย่วของกับ
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาของสวนราชการท้ังหลายเปนไปอยางราบรืน่ และในป 2551 ไดจดัทาํระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 เพื่อกําหนดหนาที่ ปคร.
ใหมคีวามชดัเจนย่ิงขึน้ โดยให ปคร. ทาํหนาทีเ่ปนศนูยกลางของสวนราชการในการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ เพือ่ใหภารกจิทีเ่ก่ียวของกับคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาดาํเนนิไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ
และไดมีการพัฒนาระบบ ปคร. อยางตอเนื่อง
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดดาํเนนิการพฒันาระบบ ปคร.
เพ่ือใหการปฏบิตัหินาทีข่อง ปคร. มแีนวทางทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเปนการสรางเครือขาย
การประสานงานระหวาง สลค. กบัหนวยงานตางๆ โดยไดดาํเนนิการสัมภาษณ สอบถามความคิดเหน็
และเปดโอกาสให ปคร. ผูชวย ปคร. และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัภารกจิคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา
ของทกุสวนราชการไดมโีอกาสพบปะและทําความรูจกักนั รวมทัง้ไดแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ
และประเด็นปญหาตาง  ๆทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบตังิานภายใตภารกจิ ปคร. เพือ่ใชเปนขอมลูในการพัฒนา
ระบบ ปคร. และปรับปรุงระเบียบฯ ตอไป ซึ่งจากการสัมภาษณ ปคร. กระทรวงตางๆ จํานวน
19 กระทรวง ตัง้แตวนัที ่23 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2556 เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน และบทบาท
หนาที ่รวมทัง้ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิาน สรปุผลการสัมภาษณโดย ปคร. มขีอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา เห็นควรดําเนินการจัดต้ังกลุมงาน ปคร. ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม และ
ควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหมีการพบปะและสรางความคุนเคยระหวางกันอันจะเปนประโยชนตอการ
ประสานงาน รวมทั้งพัฒนาเครือขายการประสานงานของ ปคร. ใหเพิ่มมากขึ้น
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 1. จาํนวนการเสนอรางพระราชบญัญตัไิดดาํเนนิการเสนอรางพระราชบญัญตัเิขาสูการพจิารณา
ของรัฐสภา รวมทั้งสิ้น 68 เรื่อง
 2. จํานวนการนําเสนอเรื่องที่เปนกฎหมายเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งส้ิน 506 เรื่อง
ดังน้ี

สถิติการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญในภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา กระทรวง กรม
และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ

ประเภท เรื่อง

รางพระราชบัญญัติ 79

รางพระราชกฤษฎีกา 172

รางกฎกระทรวง 160

รางระเบียบ/รางประกาศ 95

ประเภท เรื่อง

รางระเบียบ 7

รางประกาศ 43

รางขอบังคับ 1

3. จาํนวนรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัทิีค่ณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัิ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา รวมทั้งสิ้น 51 เรื่อง ดังนี้

 ภารกิจเกีย่วกบัประชาชน
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเก่ียวกับประชาชน ดังนี้
 1. การนําเรื่องตางๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 2. การกลัน่กรอง และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีใชประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ และลูกจางของกระทรวง กรม ตางๆ และประชาชน
ผูทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน
 3. การขอพระราชทานอภัยโทษในนักโทษใหโอกาสตางๆ
 4. การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเปนไทย
 5. การขอพระราชทานความเปนธรรม ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห และ
พระบรมราชูปถัมภในเรื่องตางๆ
 6. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานในภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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 สถิติการปฏิบัติราชการที่สําคัญในภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ตามขอยอยที่ 3-5 จะปรากฏ
อยูในสวนของสถิติการปฏิบัติราชการท่ีสําคัญในภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค ในสวนนี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะสถิติการปฏิบัติราชการในสวนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานในภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. การจัดการขอรองเรียน รองทุกขของประชาชน

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ
หนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป จํานวนทั้งส้ิน 32 เรื่อง ดังนี้
 1.1 เรื่องรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จาํนวน 5 เรื่อง
 1.2 เรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยดาํเนนิการสงเรือ่งใหศนูยบรกิารประชาชน สาํนกังานปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ีจาํนวน 22 เรือ่ง
และดาํเนินการสงเรือ่งใหหนวยงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีความรับผดิชอบโดยตรงดําเนนิการตอไป
จํานวน 5 เรื่อง

2. การนําเร่ืองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 สถิติการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
 2.1 จํานวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. กการจจััดดการรขขออรอองงเรียนน รรองทุกขของประชาชน

22. กการนนําาเร่ืองงลงปประะกาาศศใในรราชกิจจานุเบกษา

ลําดับ ประเภท
จํานวน
(เรื่อง)

1 พระราชบัญญัติ 31

2 พระราชกําหนด 2

3 พระราชกฤษฎีกา 170

4 กฎกระทรวง 182

5 สํานักนายกรัฐมนตรี กฎ ก.ร. กฎ ก.พ. กฎ ก.ตร. กฎ ก.พ.ค. และกฎ ก.ค.ศ. 1

6 ระเบียบ 257

7 ประกาศ 38,542

8 คําสั่ง 238

9 ขอบังคับ 75

10 ขอกําหนด 16

11 เทศบัญญัติ 41

12 ขอบัญญัติ 198

13 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 26

14 คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 9
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ลําดับ ประเภท
จํานวน
(เรื่อง)

15 คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 3

16 บันทึกการประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 124

17 กระทูถาม 361

18 หมายกําหนดการ 25

รวมทั้งสิ้น 40,316

ลําดับ ประเภท
จํานวน
(ตอน)

1 ก ฉบับกฤษฎีกา 119

2 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร 63

3 ค ฉบับทะเบียนการคา 138

4 ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กําหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 144

5 ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กําหนดประกาศกรณีเรงดวน) 175

รวมทั้งสิ้น 639

 2.2 จํานวนตอนราชกิจจานุเบกษาจําแนกตามประเภท

2. การเผยแพรและใหบริการขอมูลราชกิจจานุเบกษา

 ราชกิจจานุเบกษา หมายความวา หนังสือของทางราชการซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เรื่องที่ตองประกาศตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
หรือเร่ืองอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงกระทูถามของสมาชิก
รัฐสภาพรอมคําตอบของรัฐมนตรีไมวาจะไดจัดทําขึ้นในรูปของเอกสารหรือขอมูลอิเลก็ทรอนิกส
 2.1 ประเภทของราชกิจจานุเบกษา มี 4 ประเภท โดยจําแนกเรื่องที่ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ดังนี้
  (1) ประเภท ก ฉบับกฤษฎกีา เปนประกาศเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการที่เปนกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งของหนวยงานหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ปนอนุบญัญตั ิ ประกาศ สาํนกันายกรัฐมนตรเีกีย่วกบัการอนมุตัหิรอืไมอนมุตัพิระราชกําหนด
และเร่ืองทีป่ระชาชนทัว่ไปควรไดรบัทราบ คาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ คาํพพิากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง คาํพพิากษา
ของศาลปกครองอันถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ
  (2) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร หมายกําหนดการ และขาวในพระราชสํานัก
เปนการประกาศเกี่ยวกับการสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ รายชื่อผูที่ไดรับพระราชทาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญราชการหรือยศ รายชื่อผูถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ
ถกูถอดยศ และรายชือ่ผูไดรบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณหรือ
เหรียญตราตางประเทศ หมายกําหนดการพระราชพิธีตางๆ และขาวในพระราชสํานัก
  (3) ประเภท ค ฉบบัทะเบยีนการคา เปนการประกาศเกีย่วกบัการจดทะเบยีนหางหุนสวน
บริษัทจํากัด และบรษิัทมหาชน จํากัด การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน
  (4) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เปนการประกาศเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุในประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค
   สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรอีาจกาํหนดประเภทของราชกจิจานเุบกษาเปนประเภท
อื่นๆ หรือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษไดตามที่เห็นสมควร
 2.2 วิธีการใหบริการ มี 2 รูปแบบ ไดแก
  (1) ขอรับบริการ ณ ศูนยบริการราชกิจจานุเบกษา โดยขอรับขอมูลเปนเอกสารตาม
ขัน้ตอนขอรับบรกิารตามภาคผนวก หรอืคนหาขอมลูจากคอมพิวเตอรทีไ่ดจดัเตรียมไวใหบรกิาร
ณ กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
  (2) ทางอินเทอรเน็ต โดยผูขอรับบริการคนหาและจัดพิมพขอมูลราชกิจจานุเบกษา
ดวยตนเอง ทางเว็บไซตราชกิจจานเุบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ตามขัน้ตอนการสืบคน
ในภาคผนวก และสามารถขอรับบรกิารสอบถามขอมูลราชกิจจานเุบกษาไดทางเวบ็บอรดกระดาน
ถาม – ตอบ

เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th
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3. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานในภารกิจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ดานอื่นๆ มีดังนี้

 1) จํานวนการใหบริการขอมูลราชกิจจานุเบกษาจําแนกตามชองทางตางๆ
  สถติกิารใหบรกิารขอมลูราชกจิจานเุบกษาจาํแนกตามชองทางตางๆ ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2555
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2556

33. กการเผผยแพรรคควาามรูเกกีี่ยยวกกับงานในภารกิจหนาท่ีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ดดานอื่นๆ มมีีดังนนีี้้

เดือน
มาติดตอ
ดวยตนเอง

(ราย)

ทาง
โทรศัพท
(ราย)

ทางเว็บบอรด
กระดานถามตอบ

(ครั้ง)

ทาง
เอกสาร
(เรื่อง)

ทาง
อินเทอรเน็ต

(ครั้ง)

ตุลาคม 2555 8 403 92 102 134,862

พฤศจิกายน 2555 8 520 108 82 138,968

ธันวาคม 2555 9 421 105 81 139,359

มกราคม 2556 13 560 136 96 147,899

กุมภาพันธ 2556 5 542 103 67 142,033

มีนาคม 2556 8 492 82 144 116,249

เมษายน 2556 7 330 92 153 77,570

พฤษภาคม 2556 7 564 107 188 128,166

มิถุนายน 2556 10 396 112 126 137,780

กรกฎาคม 2556 10 489 107 136 129,665

สิงหาคม 2556 8 397 103 119 119,954

กันยายน 2556 6 459 108 123 139,338

รวมทั้งสิ้น 99 5,573 1,255 1,417 1,551,843

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําขอมูลขาวสารเก่ียวกับราชกิจจานุเบกษาไวสําหรับ
บริการใหแกผูใชบริการ ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยมีวิธีการใหบริการ
2 รูปแบบ ไดแก (1) การใหบริการโดยเจาหนาที่ ณ กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานกันิติธรรม
ซึ่งการใหบริการรูปแบบน้ีผูสนใจรับบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาจะตองมา
ยื่นคําขอรับบริการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขเชนเดียวกับการขอรับบริการ
ขอมูลมติคณะรัฐมนตรี และขอมูลอื่นๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (2) การจัดขอมูล
ราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด และเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกตางๆ ไวใหบริการบนอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th และการจดัขอมลูกฎหมาย อนบุญัญตัแิละขอมลูสาํคญั
เกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิทางเวบ็ไซตฐานขอมูลราชกิจจานเุบกษาและการพฒันากฎหมาย
ซึง่ผูสนใจสามารถเขาใชงานไดดวยตนเองหรอืสงคาํขอรบับรกิารมายงักลุมงานราชกจิจานเุบกษา
สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดบริการกลับไปใหได
 นอกจากนี ้ในกรณมีขีอสงสัยหรอืตองการคาํแนะนําการสบืคนขอมลูราชกจิจานเุบกษา ผูใชบรกิาร
สามารถสอบถามเจาหนาทีผู่ใหบรกิารทางโทรศพัท เบอรโทร. 02 280 9000 ตอ 122 – 126 หรอื
ทางกระดานถาม-ตอบ เวบ็ไซตฐานขอมูลราชกิจจานเุบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเลก็ทรอนิกส
หรือทางกระดานถามตอบ เว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th
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 2) จํานวนผูใชบริการคนหามติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามชองทางตางๆ
  สถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

เดือน
ณ ศูนย
บริการฯ
(ราย)

ทาง
โทรศัพท
(ราย)

ทาง
โทรสาร
(ราย)

จํานวนขอมูล
ที่ใหบริการ

(เรื่อง)

ทาง
อินเทอรเน็ต

(ครั้ง)

คา
ธรรมเนียม

(บาท)

ยอดบริการ
เอกสาร
(แผน)

ตุลาคม 2555 11 135 54 611 134,862 397 1,077

พฤศจิกายน 2555 9 115 43 560 138,968 326 1,530

ธันวาคม 2555 9 82 31 1,032 139,359 - 753

มกราคม 2556 11 142 49 588 147,899 44 713

กุมภาพันธ 2556 7 136 28 271 142,033 - 918

มีนาคม 2556 13 118 46 381 116,249 15 722

เมษายน 2556 8 82 36 500 77,570 - 749

พฤษภาคม 2556 4 81 29 145 128,166 - 375

มิถุนายน 2556 10 84 35 127 137,780 - 654

กรกฎาคม 2556 10 95 33 235 129,665 - 424

สิงหาคม 2556 10 76 25 197 119,954 105 287

กันยายน 2556 8 87 20 336 139,338 - 586

รวมทั้งสิ้น 110 1,233 429 4,983 1,551,843 887 8,788

 ผูที่มีความประสงคจะขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ
ติดตอขอรับบริการตามขั้นตอนการขอรับบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สํานักบริหารงาน
สารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภาคผนวก

 3) จํานวนผูใชบริการขอมูลทะเบียนฐานันดร จํานวน 6,793 ราย
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 งานดานอืน่ๆ

1. การพัฒนาบุคลากร

 โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง ในหลักสูตรการเสริมสราง
องคความรูทางวชิาการทีจ่าํเปนตอการปฏบิตัริาชการของสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร
ราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตร ี โดยมเีปาหมายคอืการเปนหนวยงานหลักทีม่มีาตรฐานทางวิชาการ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและขับเคล่ือนนโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผล
ในทางปฏิบตัเิพือ่ประโยชนสงูสดุตอประเทศชาติและประชาชน ซึง่การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว
ไดนั้น บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจของคณะรัฐมนตรี
จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ เพื่อเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ ทักษะ 
และประสบการณใหเทาทันสถานการณ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งวทิยาการ
การบริหารจัดการสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการทดลองฝกปฏิบัติ ใหแก
ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุมงานและผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจของคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ใหสามารถนาํความรูทีไ่ดรบัจากการฝกอบรมและการพฒันาทักษะไปใชในการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติราชการตอไป
 สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดจดัใหมกีารฝกอบรมในหลกัสูตรการเสรมิสรางองคความรู
ทางวิชาการที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหแกขาราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน และผูปฏิบัติงานทุกระดับ
จาํนวน 28 คน โดยการจดัฝกอบรมในรูปแบบ การรบัฟงบรรยาย อภปิราย ซกัถาม ในหองประชมุ
และการทดลองฝกปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนกลุม การลงพ้ืนที่เรียนรูดูงานและประชุม
นาํเสนอผลการวิเคราะหกรณศีกึษาในเรือ่งตางๆ รวมทัง้การศกึษาดงูาน ณ ตางประเทศ โดยคดัเลือก
จากผลกรณีศึกษาวิเคราะหในระดับดีเดน โดยมีหัวขอวิชาการฝกอบรม/รับฟงการบรรยาย
ในหองประชุม ซึ่งครอบคลุมใน 6 หมวดหลัก ดังนี้
 (1) หมวดเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับยุทธศาสตรประเทศและ
การเช่ือมโยง สูการปฏิบตั/ิเศรษฐกจิมหภาคและการเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก/การวเิคราะห
โครงการลงทุนภาครัฐ)
 (2) หมวดสังคม (เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในบริบทตางๆ และกับงานของ
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร/ีการพฒันาคนและสังคมตามปจจยัการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร)
 (3) หมวดการคา การลงทนุและบรกิาร (การคา การลงทนุ และความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ/แนวทางปฏิบัติกระบวนการนําเสนอสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศ)
 (4) หมวดกฎหมาย และการบรหิารจัดการภาครัฐ (รฐัธรรมนูญกบักฎหมายสําคญัในการพฒันา
ประเทศ และการวเิคราะหความเหน็ทางกฎหมายประกอบการพิจารณา/แนวทางการบริหารภาครฐั
แนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี)
 (5) หมวดการเงินและงบประมาณ (ระเบียบ หลกัเกณฑการงบประมาณ และแนวทางการบริหาร
จัดการงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณสมัยใหม)
 (6) หมวดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม)
  ผลทีไ่ดรบัจากการฝกอบรมดงักลาว นบัไดวาเปนประโยชนอยางยิง่ตอสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีสวนชวยใหบุคลากรไดพัฒนาและเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการของการนําความรูมาวิเคราะห
ในกรณีศึกษาจริง ซึ่งมีสวนชวยใหบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติราชการในอนาคตตอไป

 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมงาน ควบคูไปกับการสรางภูมิคุมกัน
เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงในสังคม
 การพัฒนาประเทศในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่11 ในป พ.ศ. 2555 -
2559 จะเปนชวงท่ีกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมรุนแรงมากข้ึน และไดมุงเนนทีจ่ะสรางภมูคิุมกนั
คอื “การเตรยีมคน” ใหมคีณุภาพ ซึง่จะเปนตัวสนบัสนนุใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไดอยางเขมแขง็
และยัง่ยนืตอไป ในการเตรียมความพรอมตอการเปล่ียนแปลงของสังคมจาํเปนตองประกอบดวย
ภาครัฐและภาคเอกชนควบคูกันไปเสมอ
 สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเปนหนวยงานสาํคญัในภาคราชการองคกรหนึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบ
ตอการบรหิารราชการแผนดินใหขบัเคลือ่นสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยทีภ่ารกจิของ
สาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรมีหีลายบทบาท กลาวคอื ภารกิจเกีย่วกบัราชการของคณะรัฐมนตรี
ภารกจิการประสานราชการกับรฐัสภา ภารกจิการประสานราชการกับสวนราชการในพระองค ภารกจิ
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ๆ ของรฐัและภารกิจเกีย่วกบัประชาชน
ภารกิจใดก็ตาม ยอมมีสวนเกี่ยวของกับขาราชการในทุกระดับ โดยเฉพาะผูอํานวยการกลุมงาน
ซึ่งเปนตัวจักรกลหนึ่งในการขับเคลื่อนใหงานดําเนินการไปได และรวมถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติราชการทั่วไปภายในองคกร ดังนั้น ผูอํานวยการกลุมงานและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ จําเปนตองเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึง
ไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและประสบการณรวมกัน อันจะเปนประโยชน
ในการประสานงาน ในโอกาสตอไป
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
ผูอํานวยการกลุมงาน ควบคูไปกับการสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหแก
ขาราชการสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีผูดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการกลุมงาน และผูปฏบิตังิาน
ทุกระดับ จํานวน 50 คน โดยเนนการฝกอบรมในเชิงวิชาการที่สอดคลองกับภารกจิขององคกร
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารงานและไดรับความรูตามหลักธรรมาภิบาลอันจะสงผลให
การบริหารราชการแผนดนิสามารถบรรลุตามเปาหมายของประเทศและเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวม โดยมีหัวขอวิชาโดยสรุป ดังนี้
 (1) หลักการบรหิารราชการแผนดิน และบทบาทของสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี ในฐานะ
หนวยงานสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
โดยศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม
 (2) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
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ที่แกไขเพ่ิมเติม โดย นายณัฐชนน ศิริพงษสุรภา นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง 
 (3) แนวทางปฏิบัติและความเส่ียงในการใหขอมูลที่มีชั้นความลับ และกรณีศึกษา (ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) โดย นางสาวผลทิพณ
สรางสวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ สํานักบรหิารงานสารสนเทศ
 (4) หลกัการเขียนหนงัสอืราชการใหถกูตองและมปีระสิทธภิาพ โดย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นายสมชาย พฤฒิกัลป) และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธ์ิ)
 (5) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ โดย นายธวพงศ ออนนุช ผูอํานวยการ
กลุมงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
 (6) กจิกรรมเพือ่เสรมิสรางการทาํงานเปนทมีและการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยวทิยากร
จากศนูยศกึษาและพฒันาชมุชนเพชรบรุ ีสถาบนัการพฒันาชมุชน กรมการพฒันาชมุชน ซึง่วทิยากร
ไดแบงรูปแบบกจิกรรมออกเปน 2 สวน ไดแก (1) กจิกรรมการละลายพฤติกรรม เพือ่สรางความ
คุนเคยระหวางผูเขารบัการอบรม เสรมิสรางความสามคัคแีละการทํางานเปนทมีและ (2) กจิกรรม
Walk Rally
 ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมดังกลาว นับไดวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ีเนือ่งจากมสีวนชวยใหบคุลากรไดพฒันาและเสริมสรางองคความรูทางวชิาการทีจ่าํเปน
รวมถงึการเสรมิสรางการทาํงานเปนทีมและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ซึง่สงผลใหการปฏบิตัหินาที่
ของบคุลากรสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีปนไปอยางมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้

 การบริหารงานพัสดแุละคดีปกครอง
 การบริหารงานพัสดุในภาครัฐในปจจุบัน มีปญหาคอนขางมากในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ใหมปีระสิทธภิาพ และเกิดประโยชนสงูสดุตอองคกร สิง่สาํคญัประการหนึง่คอื สวนราชการจําเปน
ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญ และความจําเปนในการใชพัสดุนั้นๆ กอน
ทาํการอนุมตัซิือ้ อนมุตัจิาง ซึง่หากขอมลูดงักลาวมคีวามชดัเจนตัง้แตเริม่ดาํเนนิการ มกีารจัดทาํ
แผนจัดซื้อจัดจาง การประกาศกําหนดความตองการ (TOR) ที่มีความชัดเจนเพียงพอ ก็จะ
สามารถลดความเส่ียงหรือปญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และชวยปองกันความเสี่ยงจาก
การบริหารสัญญาที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในเร่ืองนี้ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง”
ระหวางวันท่ี 25 - 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดย
มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผูทีเ่ก่ียวของกับงานดานพสัดุและผูกาํกบัดแูลทราบแนวทางการปฏิบตังิาน
ดานพัสดุและการกํากับดูแลเพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานดานพัสดุ
การบริหารสัญญาและการปองกันการรองเรียนหรือคดีปกครองเก่ียวกับเรื่องพัสดุ โดยกําหนด
ใหมีหัวขอการบรรยายจํานวน 3 หัวขอดังนี้
 (1) การจดัทาํและวธิกีารบรหิารสญัญาจดัซือ้-จดัจางตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดย นายบรม ศรสีขุ อยัการอาวโุส สาํนกังานอยัการสูงสุด
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 (2) การกาํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) และขอบเขตของงาน
(TOR) โดย นายสมพร หลงปาน ผูอํานวยการสวนบริหารพัสดุ กรมศุลกากร
 (3) กรณีศึกษา คดีปกครองดานการพัสดุ โดย นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการ
ศาลปกครองกลาง
 ความรูและความเขาใจหลกัการจดัหาพสัดุทีด่ตีามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตของงาน
ทีม่คีวามชดัเจน สอดคลองกบัความตองการขององคกร รวมถงึตวัอยางกรณศีกึษา เกีย่วกบัคดปีกครอง
ดานการพสัด ุ ทีเ่ปนเนือ้หาในการฝกอบรมในคร้ังนี ้ ไดมสีวนชวยใหผูทีเ่กีย่วของกบังานดานพสัดุ
และผูกํากับดูแลงานดานพัสดุสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการบริหารงานพัสดุของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล ตามแผนงานที่กําหนดตอไป

 การเสริมสรางความรูและทกัษะทางดานภาษาองักฤษสาํหรบัการทดสอบเพ่ือการขอรับทนุ
 สบืเน่ืองจากการติดตอส่ือสารในยุคโลกาภิวตัน ความรูและทกัษะทางดานภาษาองักฤษนับวา
เปนสิง่จําเปนในการตดิตอประสานงาน องคกรจะขบัเคลือ่นไดอยางมปีระสทิธภิาพ จาํเปนตองอาศยั
บุคลากรที่มีศักยภาพเปนสําคัญ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความจําเปนในเร่ืองนี้ 
จงึไดจดัใหมกีารฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรูและทกัษะทางดานภาษาอังกฤษสําหรบัการทดสอบ
เพ่ือการขอรบัทนุ ใหแกบคุลากรสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี โดยเชญิ นางอสุนา วงษนาคเพช็ร
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
เปนวิทยากรบรรยาย ในวันเสารที่ 9, 16 และ 23 มีนาคม 2556 โดยแบงการฝกอบรมออกเปน
3 สวน ไดแก ไวยากรณ (Cloze Exercises) เพ่ือฝกการใชไวยากรณอยางถกูตอง ทกัษะการอาน
(Reading) และทกัษะการฟง (Listening) เนนการฝกอบรมในลักษณะของการฝกปฏบิตั ิ โดยทดลอง
ทาํแบบฝกหัดตางๆ ในแตละดาน และวทิยากรไดอธิบายใหผูเขารบัการอบรมทราบและเขาใจถงึ
หลักการและเหตุผลในการตอบคําถามในแตละขอ
 จากการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษดังกลาว แมจะเปน
การฝกอบรม ระยะสั้น เพียง 3 วัน แตก็มีสวนชวยใหบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูเขารับการอบรม ไดพฒันา และฝกฝนทกัษะการใชภาษาองักฤษ เพือ่ใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
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2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

 2.1 วารสาร สลค.สาร

22. กการผผลลิตสื่อออสสิิ่่งพพิิมมพแลลละสสืื่ออิเล็กทรอนิกส

ÊÅ¤.ÊÒÃ
    ISSN 1513-3591   ISSN 1513-3591
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 2.2 ประมวลขอมูลมติคณะรัฐมนตรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่ เรื่อง เดือน

1. โครงการระบบรถไฟชานเมือง ตุลาคม 2555

2. โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตุลาคม 2555

3. การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก. ตุลาคม 2555

4. ปาลมน้ํามัน ตุลาคม 2555

5. รถเมลฟรี ตุลาคม 2555

6. รถราชการ ตุลาคม 2555

7. การชดเชยใหผูปลูกออยเพื่อผลผลิตเอทานอล พฤศจิกายน 2555

8. การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย พฤศจิกายน 2555

9. การระบายมันสําปะหลัง พฤศจิกายน 2555

10. การรับจํานําขาว รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เมษายน 2556

11. โครงการที่ใชเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
(350,000 ลานบาท)

มิถุนายน 2556

12. พิงคนคร มิถุนายน 2556

13. โครงการกอสรางทางคูของการรถไฟแหงประเทศไทย กรกฎาคม 2556

14. โครงการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบลดเอกสาร สิงหาคม 2556

15. การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย สิงหาคม 2556

16. มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ปรับปรุง ครั้งที่ 2

สิงหาคม 2556

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
(2,000,000 ลานบาท)

กันยายน 2556

18. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน
เพื่อนํามาใชบริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใชนํ้ามันดีเซลของ ขสมก.

กันยายน 2556

19. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คงคาง
ตํ่ากวา 500,000 บาท

กันยายน 2556

20. การถวายพระราชสมัญญา กันยายน 2556
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การทําความเขาใจองคกร
การระบุกระบวนการทํางานทีส่าํคญัขององคกร
การประเมินความเส่ียงและภยัคกุคาม
การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนนิงาน

การจัดทําแผนบริหาร
ความตอเนื่อง

การกําหนดโครงสรางในการตอบสนองและสรางความตอเนือ่ง
(จดัตัง้คณะและทีมงานบริหารความตอเนือ่ง)
การกําหนดข้ันตอนการบริหารความตอเนือ่งและกอบกูกระบวนการปฏิบตังิาน

การกําหนดกลยุทธ
ในการสรางความตอเนื่อง

การกําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความตอเนือ่ง
การกําหนดความตองการทรพัยากรท่ีสาํคญั

3. แผนบริหารความตอเนื่องของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 แผนบรหิารความตอเนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP) จดัทําขึน้เพือ่ใหสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ี สามารถนาํไปใชเปนกรอบแนวทางในการตอบสนองและปฏิบตังิานในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่ไมไดเกิดกับ
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรโีดยตรง แตสงผลกระทบตอการปฏิบตังิาน รวมทัง้เหตอุืน่ใดทีเ่ปนการมุงราย
ตอสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีกอใหเกดิอนัตรายหรือความเสียหายและสงผลกระทบตอการดาํเนนิงาน
ใหตองหยุดชะงักหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
 3.1 กรอบแนวคิดและหลักการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
  คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555 เหน็ชอบกรอบแนวทางการดําเนนิการ
เตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพื่อใหสวนราชการตางๆ มีการบริหารความตอเนื่องภายใน
หนวยงาน โดยใหสาํนกังาน ก.พ.ร. รายงานความคืบหนาในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ของสวนราชการใหคณะรฐัมนตรทีราบ ตอมาสาํนกังาน ก.พ.ร. จงึไดมกีารชีแ้จงและใหความรูเกีย่วกบั
การบรหิารความตอเนือ่ง รวมทัง้จัดทาํคูมอืการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพือ่ใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการ และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ไดแจง
ขอความรวมมือใหสวนราชการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะติดตาม
ผลการดําเนินการและรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป
  การจัดทาํแผนบริหารความตอเนือ่งเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหหนวยงานสามารถ
ตอบสนองตอสภาวะวิกฤตตางๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ โดยการประเมินและวเิคราะหปจจยัทีเ่กีย่วของและ
กําหนดรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการหรือใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความตอเนื่อง ตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้

33. แแผนบริิหารรคคววามมตตอเนนืื่อองงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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 3.2 วัตถุประสงคในการจัดทํา
  3.2.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
  3.2.2 เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  3.2.3 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน
  3.3.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ผลงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของสํานักพมิพคณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานเุบกษา

 ระเบยีบสาํนกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการบรหิารงานของหนวยบรกิารรปูแบบพเิศษ พ.ศ. 2550
ใหสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งจัดต้ังขึ้น
อยูในความควบคุมดแูลโดยตรงของสํานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีการดําเนนิการท้ังหมดอยูภายใต
การกํากับของคณะกรรมการอํานวยการ และมีอิสระในการบริหารงาน โดยมีผูอํานวยการ
เปนผูมอีาํนาจหนาที ่และรบัผดิชอบในกิจการ เพ่ือใหเกดิความคลองตวัในการบริหารงาน สามารถวางระเบียบ
การปฏิบตัเิกีย่วกับการดาํเนนิงาน โดยไมตองปฏบิตัติามระเบียบ ขอบังคบั หรอืคาํส่ังทางราชการ
ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป

ดานผูรับบริการ

 สาํนักพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกิจจานเุบกษา ยนิดีใหการบรกิารทางดานงานพมิพทกุชนดิ
อาทิ พมิพหนงัสอื วารสาร รายงานประจําป แผนพบั โบรชวัร สมดุบนัทกึ ไดอาร ีส.ค.ส. นามบตัร
การดเชิญ พรอมรับออกแบบจัดทําอารตเวิรค
 ลูกคาผูมารับบริการ
 1. ลูกคาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด ดูแลในเรื่องของการขอ
งบประมาณประจําป เพ่ือจัดพิมพราชกิจจานุเบกษาประกอบดวย ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก)
ฉบับทะเบียนฐานันดร (ประเภท ข) ฉบับประกาศและงานท่ัวไป (ประเภท ง และ พิเศษ ง)
และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส (CD-ROM) พิมพประกาศนียบัตรกํากับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ และเหรียญราชอิสริยาภรณ พิมพรายงานประจําป พิมพรายงาน
ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ในแตละรอบป ฯลฯ
 2. ลกูคาหนวยราชการตางๆ อาท ิสาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีสาํนกังานสภาความม่ันคง
แหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ ฯลฯ
 3. ลกูคาทั่วไป ไดแก สมาคมไทย-ญี่ปุน รานบรรณสาร วัดปาสติปณฐานญาณสัมปนโน

 เปรียบเทียบยอดลูกคา
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลูกคาสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
   ที่มารับบริการ จํานวน 71 ราย
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลูกคาสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
   ที่มารับบริการ จํานวน 54 ราย
 ลูกคาลดลง จํานวน 17 ราย
 ลูกคาใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มารับบริการ ไดแก กรมคุมประพฤติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ กรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพคนพิการ ศาลแรงงานกลาง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

ดานผลการดําเนินงาน

 ผลการดําเนินงานของสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ที่ผานมา มีรายไดรวม 62.51 ลานบาท คาใชจายรวม 48.99 ลานบาท อัตราสวนของ
คาใชจายลดลง รอยละ 13.42 ซึ่งสงผลใหมีกําไรสุทธิ 13.52 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 รอยละ 37.95 และกําไรสะสมรวม 171.36 ลานบาท
 นอกจากน้ี สาํนกัพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษาไดจดัทาํรายงานการรับและการจาย
เงนิรายไดทีไ่มตองนําสงเปนรายไดแผนดนิตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 170 และรายงานแผนผลรายรับและแผนผลคาใชจายในสวนของเงนินอกงบประมาณ
ในระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อใหกรมบัญชีกลางรับทราบขอมูลและ
ในสวนของการบันทึกขอมูลผานระบบจัดซื้อจัดจางระบบรับและนําสงรายได ระบบเบิกจาย และ
ระบบบัญชีแนกประเภท ไดปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยบันทึกขอมูลผาน Web Online
ตามที่รัฐบาลกําหนด

การดําเนินงานขององคกร
การพัฒนาองคกร

 1. ปลูกฝงคานิยม
  สาํนกัพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา เหน็ความสาํคญัในการพฒันาการดาํเนินงาน
โดยยึดหลัก “องคกรที่ดี ไมหวังแตผลกําไร ตองมีวินัย คุณธรรม”
 2. การวเิคราะหความเสีย่ง รวมทัง้ส้ิน 14 เปาหมาย ซึง่มกีารบรหิารจดัการขอมลูอเิลก็ทรอนกิส
การรับสมัครสมาชกิราชกจิจานเุบกษา และการรกัษาฐานลกูคา การรบัชาํระหนี ้การสรรหาคัดเลอืก
บคุลากร ความผดิพลาดจากการตรวจพิสจูนอกัษร ความถกูตองในการสงไฟลงาน ควบคมุปริมาณ
ของเสยี รกัษาผลกําไร การบรหิารสนิคาคงเหลอื ความผดิพลาดในการพิมพงาน การตรวจคุณภาพ
สิ่งพิมพ การบันทึกบญัชีที่ถูกตอง ทั้งหมดอยูในการเกณฑความเสี่ยงระดับที่ควบคุมได
 3. พฒันาดานมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึง่กาํกับดแูลทัง้การออกแบบและพัฒนา การผลติและ
การบรกิาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยสํานกัรบัรองระบบคุณภาพ
ไดมีมติเห็นชอบใหการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
แกสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โดยมีขอบขายการรับรองเรื่อง การจัดพิมพ
ราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกา (ประเภท ก) และฉบบัประกาศและงานท่ัวไป (ประเภท ง และ
พเิศษ ง) และมแีนวคดิทีจ่ะขยายการรับรองของฉบับฐานนัดร (ประเภท ข) และราชกจิจานเุบกษา
ฉบับอิเล็กทรอนิกส (CD-ROM) ใบรับรองเลขท่ี Q 9 0074 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และ
มีผลถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2558
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 4. โครงการกจิกรรม 5ส. เพือ่ปรบัปรงุแกไขงานและรักษาสิง่แวดลอมในการทํางานใหดยีิง่ขึน้
ทั้งดานการผลิตและการบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ซึ่งไดแก สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สรางนิสัย

การพัฒนาการบริหารทั่วไป

 1. การประเมินผลการปฏิบตังิานใหแกพนกังานดวยความยุตธิรรม และเปนไปตามการทํางาน
ของพนักงานในรอบป ซึง่เปนการสรางแรงจงูใจใหแกพนกังานจะไดมกีาํลงัใจในการทํางานตอไป
 2. การสรางความผูกพันในองคกร การสรางทีมงาน มีการประสานงานอยางดีในองคกร
จงึไดจดัใหมกีารสมัมนา โดยจัดขึน้ปละ 1 ครัง้ เปนประจํา เพือ่สรางกาํลังใจในการทํางานรวมกนั
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหา รูจักมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
 3. การปรบัปรงุคณุภาพชวีติพนักงาน สาํนกัพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกิจจานเุบกษาไดมกีาร
จดัสวสัดกิารชวยเหลือพนกังาน เชน ใหพนกังานกูเงนิ จาํนวน 6,000 บาท คดิดอกเบีย้ตํา่รอยละ
1.25 ตอป เพือ่ลดปญหาในกรณีทีพ่นกังานมหีนีส้นิมากจนสงผลกระทบตอสภาพจติใจไมมุงเนน
เรือ่งงาน ใหเงนิชวยเหลือกรณ ีบดิา มารดา เสยีชวีติ มกีารตรวจสุขภาพเปนประจาํทกุป การจดัทํา
ประกนัอบุตัเิหต ุการปรบัปรงุคณุภาพชวีติและเสริมสรางความมัน่คงในการดําเนนิงาน โดยมีกองทนุ
สํารองเล้ียงชีพ เพื่อเปนการสงเสริมการออม และมีเงินกอนใชในวัยหลังเกษียณอายุ
 4. การยดึมัน่ในหลักคณุธรรม เหน็ความสาํคญัของลูกคาเปนหลกั ตามนโยบายองคกรเพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา ทํางานใหถูกตอง ครบถวน ตรงเวลา
 5. การยึดมั่นในหลักจริยธรรม มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ไมเลือกปฏิบัติ ดูแลลูกคา
ใหทัว่ถงึ และการใหความเปนกนัเอง จรงิใจ มคีวามรบัผดิชอบตอหนาทีแ่ละทํางานอยางเปดเผย
สามารถตรวจสอบได

การพัฒนาการบริหารบุคคล

 1. การฝกบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถในการทํางานเพิม่มากย่ิงขึน้ ทาํงานอยางมปีระสิทธภิาพ
การสอนงานกันในแผนก
 2. พฒันาบุคลากรทีม่อียูใหสามารถเลอืกทีจ่ะพฒันาการทาํงานของตนไปสูการทาํงานทีด่ขีึน้
ซึ่งเปนการทํางานที่ใชความสามารถมากกวาที่เคยทําอยู เพื่อทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป
เปนความกาวหนาในอาชีพดวย
 3. การจดัประชมุภายในองคกร ยกปญหาทีม่อียูมาศกึษาหาขอมูล ไดทัง้พฒันาพนักงานและ
บริหารงานดวย
 4. การจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานใหแกแผนกตางๆ ที่ขาดแคลนพนักงาน
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การตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายใน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภารกิจของกลุมตรวจสอบภายใน คือ
 1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน บัญชีและ
รายงานการเงิน
 2. ตรวจสอบการปฏิบตังิานดานการบรหิารงบประมาณ เพือ่ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
 3. ตรวจสอบขอมูลที่สวนราชการจัดทําในระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจาย และการบันทึกรายการ
บัญชี
 4. ตรวจสอบการบริหารพสัดุและทรพัยสนิวาเปนไปตามระเบียบขอบงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี
ตลอดจนการดูแลรกัษาทรพัยสนิ รวมทัง้การใชทรพัยากรใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประหยัด
 5. ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
 6. ตรวจสอบการดําเนินงานของแผนงานและโครงการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
 7. ใหคาํปรกึษา แนะนาํ และบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัหนวยรบัตรวจและปฏิบตังิานรวมกบั
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

หนวยรับตรวจของกลุมตรวจสอบภายใน มีดังนี้
 1. สํานัก กอง และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 2. สาํนกัพมิพคณะรฐัมนตรีและราชกิจจานเุบกษา เปนหนวยบรกิารรปูแบบพเิศษ (Service
Delivery Unit : SDU) ซึง่จดัต้ังตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2549 ภายใตการกาํกบั
ดูแลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมการตรวจสอบ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา ประกอบดวย
 1. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี
 2. การตรวจสอบติดตามการใชจายเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
 3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
 4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
 5. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
 6. การตรวจสอบการดําเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 22 เรื่อง และแยกตามหนวยรับตรวจและเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้

กกาารตตรรววจจสอบบขขอองกกลลุมตตรรวจสอบภายใน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1. กิจกรรมการตรวจสอบดานการเงินและบัญชี จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี 1. การสอบทานรายงานการเงิน
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
2. การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุน
 สวัสดิการและเงินสนับสนุนในดานตาง ๆ
 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
3. การตรวจสอบการเงินการบัญชี และ
 การเบิกจายของสํานักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี
4. การสอบทานรายงานการเงินสําหรับรอบ
 ระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2555 –
 มีนาคม 2556) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. การตรวจสอบการเงินการบญัชแีละการพสัดุ
 เดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. การตรวจสอบรายงานการเงิน
 ผลการดําเนินงาน และการวิเคราะห
 ผลการดําเนินงาน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด
 วันที่ 30 กันยายน 2556

 1.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
  1.1.1 เรือ่งการสอบทานรายงานการเงิน สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2555
เพื่อสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางทบทวนรูปแบบ และ
การสอบทานการจัดทํารายงานการเงินประจําปเพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน
60 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ และการสงสําเนารายงานการเงินใหกรมบัญชีกลางทราบ
   ผลการสอบทานรายงานการเงินของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีสาํหรบัปบญัชี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 พบวา
   (1) การจัดทํารายงานการเงินของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนไปตาม
รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด
   (2) ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจาย มียอดดุล
ทางบัญชีปกติเปนไปตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง
   (3) การสอบทานรายงานงบทดลองท่ีเรียกจากระบบ GFMIS ที่นําขอมูลมา
จดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายละเอียด
ที่เกี่ยวของสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบวามีขอมูลถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญ
  1.1.2 เรือ่งการตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนสวัสดกิารและเงินสนับสนุนในดานตางๆ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการและ
เงินสนับสนุนในดานตางๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2555 (มกราคม -
ธันวาคม 2555) ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 และที่ แก  ไขเ พ่ิมเติม
ผลการตรวจสอบพบวาการบรหิารกองทุนสวสัดกิารและเงินสนบัสนนุในดานตางๆ ของสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงคของกองทุน
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  1.1.3 เรือ่งการตรวจสอบการเงินการบญัช ีและการเบิกจายของสํานกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีเพือ่ตรวจสอบตามระเบียบการเบกิจายเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิและการนาํเงนิ
สงคลัง พ.ศ. 2551 และการจัดทํารายงานฐานะการเงินทดรองราชการ รายงานลูกหน้ีเงินทดรอง
ราชการ และงบพสิจูนยอดเงนิฝากธนาคาร รวมทัง้การจดัสงรายเงนิเงนิทดรองราชการใหสาํนักงาน
การตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปพรอมกับรายงานการเงินประจําเดือน และ
การจัดทํารายงานฐานะการเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อจัดสงใหกรมบัญชีกลาง ภายใน 45 วัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
   ผลการตรวจสอบพบวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทํารายงานฐานะ
การเงินทดรองราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และกรมบัญชีกลางเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
  1.1.4 เรือ่งการสอบทานรายงานการเงิน สาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรก (ตลุาคม
2555 – มีนาคม 2556) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสอบทานผลการเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจาํป พ.ศ. 2556 ตัง้แตตนปงบประมาณถึงวนัที ่31 มนีาคม 2556 ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมนิผลประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรขีอใหสวนราชการจดัสงรายงานผลการสอบทาน
พบวามีการเบิกจาย ดังนี้

ประเภท
งบรายจาย

งบประมาณท่ีไดรับ
หลังการโอน

เปลี่ยนแปลงรายการ

การเบิกจาย
กอหนี้ผูกพัน/
ทําสัญญาแลว

คงเหลือจํานวนเงิน คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณท่ีไดรับ

งบบุคลากร 131,781,500 66,362,969.60 50.36 - 65,418,530.40

งบดําเนินงาน 124,972,500 41,404,703.71 33.13 19,040,342.84 64,527,453.45

งบลงทุน 10,764,000 - - 1,968,800.00 8,795,200.00

งบเงินอุดหนุน 10,000,000 10,000,000.00 100 - -

งบรายจายอ่ืน 282,064,500 139,700,416.50 49.53 140,332,416.50 2,031,667.00

รวมงบประมาณ 559,582,500 257,468,089.81 46.01 161,341,559.34 140,772,850.85

 เบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ 46.01 ของงบประมาณท่ีไดรับ และกอหน้ีผูกพัน/
ทําสัญญา คิดเปนรอยละ 28.83 ของงบประมาณที่ไดรับ คงเหลืองบประมาณที่ยังไมเบิกจาย
หรือกอหนี้ผูกพัน คิดเปนรอยละ 25.16 ของงบประมาณที่ไดรับ

 1.2 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
  1.2.1 เรื่องการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ เดือนตุลาคม 2555 –
มกราคม 2556 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
   ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายและการบันทกึรายการบัญชี
สําหรับเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 พบวามีเอกสารหลักฐานการเบิกจายครบถวนและ
ไดรบัอนมุตัจิากผูมอีาํนาจอนุมตักิารเบิกจาย และปฏบิตัเิปนไปตามระเบียบทีเ่กีย่วของและบนัทกึ
รายการบัญชคีรบถวน สวนการจดัทาํแผนการจดัซือ้ครภุณัฑไดขออนมุตัแิผนการจดัซือ้ครุภณัฑ
ประจาํปกบัคณะกรรมการอํานวยการสาํนกัพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา ทัง้นี ้การจดัซ้ือ
จดัจางสาํหรบัเดอืนตลุาคม 2555 – มกราคม 2556 สวนใหญเปนการจัดซือ้วสัดเุพือ่ใชสาํหรับงานพมิพ
และเปนการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2549
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รายการ 2556 2555
อัตราสวน
เพิ่ม(ลด)

สินทรัพย 181,962,219.29 169,872,587.75 7.12

หนี้สิน 3,106,646.23 4,465,041.21 (30.42)

สวนของทุน

เงินทุนหมุนเวียน  7,500,000.00 7,500,000.00 -

กําไรสะสม 171,355,573.06 157,907,546.54 8.52

รวมสวนของทุน 178,855,573.06 165,407,546.54 8.13

หนี้สินและสวนของทุน 181,962,219.29 169,872,587.75 7.12

รายการ 2556 2555
อัตราสวน
เพิ่ม (ลด)

รวมรายไดจากการดําเนินงาน (1) 62,512,304.98 78,382,870.53 (20.25)

คาใชจายงานพิมพ 39,390,384.36 42,560,617.55 (7.45)

บวก งานระหวางทําตนงวด 2,176,634.04 3,188,893.75 (31.74)

หัก งานระหวางทําปลายงวด 4,215,247.98 2,176,634.04 93.66

รวมตนทุนการผลิต 37,351,770.42 43,572,877.26 (14.28)

คาใชจายสํานักงาน 11,642,082.33 13,020,999.34 (10.59)

รวมคาใชจาย (2) 48,993,852.75 56,593,876.60 (13.43)

กําไรสุทธิ (3) = (1) – (2) 13,518,452.23 21,788,993.93 (37.96)

  1.2.2 เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน ผลการดําเนินงาน และการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
   ผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน สําหรับ
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (กอนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองงบการเงิน)
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลป 2555 ดังนี้
   (1) งบแสดงฐานะการเงิน

   ผลการวิเคราะหฐานะการเงินของสํานกัพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดีกวาป 2555 กลาวคือ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 คิดเปน
รอยละ 7.12 ซึ่งสวนใหญเปนเงินฝากคลัง จํานวน 144,971,225.72 บาท (ยังไมรวมเงินฝากคลัง
ซึ่งเปนเงินทุนประเดิม 35,376,000 บาท) หนี้สินรวมลดลงคิดเปนรอยละ 30.42 และกําไรสะสม
เพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 8.52 ทั้งนี้หากรวมเงินทุนประเดิม จํานวน 35,376,000 บาท
จะมเีงนิฝากคลังรวมท้ังสิน้ 180,347,225.72 บาท แสดงใหเหน็ถงึฐานะการเงินทีเ่พยีงพอ
ตอการบริหารงานและภาระผูกพันที่ลดลง
   (2) งบกําไรขาดทุน
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   ผลการวิเคราะห มีรายไดจากการดําเนินงาน ลดลงจากป 2555 คิดเปน
รอยละ 20.25 ทัง้นี ้รายไดรวมป 2556 สวนใหญเกดิจากรายไดงานพมิพราชกิจจานเุบกษาจํานวน
28,478,429.40 บาท คดิเปนรอยละ 45.55 ของรายไดรวม สวนคาใชจายป 2556 ลดลง จากป 2555
คดิเปนรอยละ 13.43 คาใชจายสวนใหญ คอื คาใชจายงานพมิพ คดิเปนรอยละ 63.01 ของรายไดรวม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตพบวาป 2556 มีงานระหวางทําปลายงวด จํานวน 4,215,247.98 บาท
เพ่ิมขึ้นจากป 2555 คิดเปนรอยละ 93.66
   (3) ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2556 กับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2556 ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทา 52.91 33.96

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เทา 50.11 32.53

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา เทา 12.29 14.33

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.70 25.47

อัตราสวนความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพย

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทา 0.34 0.46

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เทา 4.59 4.62

อัตราสวนเกี่ยวกับภาระหนี้

อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม เทา 1.70 2.63

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม รอยละ 7.43 12.83

อัตราสวนกําไรสุทธิ รอยละ 21.63 27.80

  ผลการวิเคราะหการบริหารสภาพคลอง เพื่อวัดความสามารถท่ีจะเปลี่ยนสินทรัพย
เปนเงินสดเพื่อชําระหนี้ระยะสั้นที่ถึงกําหนด พบวา ป 2556 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา มสีภาพคลองดกีวา ป 2555 แตควรพจิารณาเร่ืองการตดิตามการรับชําระหน้ี เนือ่งจาก
ป 2556 ใชระยะเวลาในการเก็บหนี้ 29 วัน ซึ่งใชเวลาในการเก็บหนี้มากกวาป 2555 ที่ใชเวลา
เพียง 25 วัน
  ผลการวิเคราะหการนาํสินทรพัยรวมเพือ่กอใหเกดิผลตอบแทน พบวาป 2556 นอยกวา
ป 2555 เนือ่งจากสนิทรพัยสวนใหญเปนเงินฝากคลงั และความสามารถในการนําสนิทรพัยถาวร
ทีม่ทีัง้หมดไปบริหารจดัการเพือ่กอใหเกดิรายได (สนิทรพัยถาวรสวนใหญเปนเครือ่งจกัร) พบวา
ป 2556 พบวามคีวามสามารถในการนําสนิทรพัยถาวรไปบริหารจดัการเพือ่กอใหเกดิรายไดใกลเคียง
กับป 2555
  ผลการดําเนินงานป 2556 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ดําเนินงาน
ภายใตขอจํากัดเนื่องจากระหวางเดือนกุมภาพันธ 2556 ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
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และราชกิจจานเุบกษาลาออก จงึสงผลตอการบรหิารจัดการ ประกอบกบัสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา ไดรับงานพิมพในชวงเดือน กันยายน 2556 จํานวน 9,513,474 บาท แตบันทึก
รับรูเปนรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพียง 469,795 บาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนงานระหวางทํา
ปลายงวดท่ีเกดิคาใชจายแลวในป 2556 แตการบนัทกึรบัรูรายได (ยอดขาย) จะเกดิขึน้ในป 2557
เมื่องานแลวเสร็จ จึงสงผลใหกําไรสุทธิลดลงและอัตราสวนกําไรสุทธิลดลงจากปกอน ดังนั้น
หากสาํนักพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา สามารถพิมพงานทีร่บัเขามาในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดเสรจ็ทนัภายในเดอืนกันยายน 2556 จะทาํใหมกีาํไรสทุธมิากกวา 13,518,452.23 บาท

2. กจิกรรมการตรวจสอบติดตามการใชจายเงนิงบประมาณตามมติคณะรฐัมนตร ีจาํนวน
 5 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

2. การตรวจสอบติดตาม การใชจาย
 เงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

1. การสอบทานการใชจายเงินงบประมาณ
 ไตรมาสท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
 ไตรมาสท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
 ไตรมาสท่ี 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
 ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
 ไตรมาสท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

 2.1 เรื่องการสอบทานการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ผลการตรวจสอบพบวาเบิกจายในภาพรวม รวมทั้งส้ิน 485,027,298.65 บาท
คิดเปนรอยละ 95.01 ของงบประมาณที่ไดรับ (งบประมาณที่ไดรับทั้งส้ิน 510,478,000 บาท)
ทัง้น้ี ผลการเบิกจายในภาพรวมเปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรทีีก่าํหนดเปาหมายการเบิกจาย
รอยละ 93 ของงบประมาณท่ีไดรบั สวนการเบกิจายงบลงทนุ ซึง่สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ไดรับงบประมาณงบรายจายลงทุน จํานวนรวม 2,900,000 บาท และมีรายการโอนเปลี่ยนแปลง
จากงบดําเนินงานเปนงบลงทุน จํานวน 3,258,318.33 บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น จํานวน
6,158,318.33 บาท เบิกจายแลวจํานวน 1,062,804 บาท คิดเปนรอยละ 17.26 ของงบลงทุน
ซึง่ต่ํากวามตคิณะรฐัมนตรทีีก่าํหนดเปาหมายการเบิกจายรอยละ 72 ของงบลงทุนทีไ่ดรบั
 2.2 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่20 พฤศจิกายน 2555 เหน็ชอบมาตรการและแนวทาง
การเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โดยมาตรการดังกลาวกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจาย
ภาพรวมแยกเปนรายไตรมาส ดังนี้
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ไตรมาสท่ี

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

รายไตรมาส
รอยละ

สะสม
ณ สิ้นไตรมาส

รอยละ

รายไตรมาส
รอยละ

สะสม
ณ สิ้นไตรมาส

รอยละ

1 10 10 20 20

2 15 25 24 44

3 25 50 25 69

4 30 80 25 94

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
559,582,500.00 บาท โดยสวนหนึ่งเปนงบลงทุนจํานวน 10,764,000บาท
  ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 เบกิจายในภาพรวม จาํนวน 168,587,967.21 บาท คดิเปนรอยละ 30.13
ของเงินงบประมาณที่ไดรับ ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี สวนรายจายลงทุนยังไมมีการเบิกจาย
 2.3 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 เบกิจายในภาพรวม จาํนวน 257,468,089.81 บาท คดิเปนรอยละ
46.01 ของเงนิงบประมาณท่ีไดรบั ซ่ึงเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีสวนรายจายลงทุนยงัไมมกีารเบกิจาย
 2.4 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 เบกิจายในภาพรวม จาํนวน 318,678,953.65 บาท คดิเปนรอยละ
56.95 ของเงินงบประมาณท่ีไดรบัสวนการเบกิจายรายจายลงทุน เบกิจายแลวจาํนวน 393,760 บาท
คดิเปนรอยละ 3.66 ของเงินงบประมาณท่ีไดรบั ทัง้นี ้ผลการเบกิจายไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
 2.5 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสท่ี 4 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
  ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เบิกจายและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ดังนี้

ประเภทงบรายจาย

งบประมาณท่ีไดรับ
หลังการโอน

เปลี่ยนแปลงรายการ
(1)

เบิกจาย
(2)

รายการกอหนี้ผูกพันและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

คงเหลือ
(6) = (1)-(2)-(5)

จัดทํ า สัญญาหรือ
ใบสั่งซ้ือ/จาง (PO)

(3)

กันเงินไวเบิกฯ
กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

(4)

รวม
(5) = (3) + (4)

งบบุคลากร 131,781,500.00 127,482,757.84 - - - 4,298,742.16

งบดําเนินงาน 120,851,745.00 109,409,629.48 9,450,806.86 1,250,900.00 10,701,706.86 740,408.66

งบลงทุน 14,651,300.00 5,107,880.00 9,226,700.00 315,100.00 9,541,800.00 1,620.00

งบรายจายอ่ืน 282,297,955.00 280,947,244.82 850,000.00 434,000.00 1,284,000.00 66,710.18

งบอุดหนุนทั่วไป 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - -

รวม 559,582,500.00 532,947,512.14 19,527,506.86 2,000,000.00 21,527,506.86 5,107,481.00
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  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบิกจาย จํานวน
532,947,512.14 บาท คิดเปนรอยละ 95.24 ของเงินงบประมาณที่ไดรับ (559,582,500.00 บาท)
สงูกวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรกีาํหนด สวนงบลงทนุเบกิจายคดิเปนรอยละ 34.86 ของเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด

3. กจิกรรมการตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบและมติคณะรฐัมนตร ีจาํนวน 1 เรือ่ง
 ดังน้ี

กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

3. การตรวจสอบ
 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
 และมติคณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบการจัดซือ้จดัจาง ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เรื่อง คือ
การตรวจสอบการจัดซือ้จดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพือ่ตรวจสอบการจัดซือ้จดัจาง
และการกอหนีผ้กูพนั ของสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี ตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวย
การพัสด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการพสัดดุวยวธิกีาร
ทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2549 การตรวจสอบการปฏิบตังิานในระบบ GFMIS (ระบบจดัซือ้จัดจาง
ในระบบปฏิบตักิาร (SAP R3) และตรวจสอบการปฏิบตังิานจดัซือ้จดัจางภาครฐัดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส
(Electronic-Government Procurement : e - GP) ผลการตรวจสอบในภาพรวมเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรี 
และหนังสือสั่งการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
 ทั้งนี้ การกอหนี้ผูกพันเปนไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
โดยกอหนีผ้กูพนัเมือ่ไดรบัอนมุตัเิงนิประจํางวดแลว และอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรบัเงนิงบประมาณ
ประจําปหรือการไดรับอนุมัติการโอนเปล่ียนแปลงรายการ รวมทั้ง การบันทึกรายการใบส่ังซื้อ
สั่งจาง (PO) ในระบบจัดซื้อจัดจางในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ของ GFMIS และการบันทึก
รายการในระบบการจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement: e-GP) สอดคลองกับเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่จัดทํา (Manual)
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กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
 และการบริหารความเส่ียง

1. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
 สอบทานท้ัง 2 หนวยงาน

2. การสอบทานรายงานผลการดําเนินงาน
 ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ของงวดกอน - ระดับองคกร ณ วันที่ 31
 มีนาคม 2556
3. การสอบทานการควบคุมภายในและ
 การบรหิารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ
 พ.ศ. 2556 สําหรับรอบ 9 เดือน

-

4. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สอบทานท้ัง 2 หนวยงาน

4. กิจกรรมการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 เร่ือง
 ดังนี้

 4.1 เรือ่งการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพือ่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
  ผลการสอบทาน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําระบบการควบคุมภายในบรรลุ
วตัถปุระสงคของการควบคุมภายใน คอื ความมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการปฏิบตังิาน
(Operation) ความเชือ่ถอืไดของรายงานการเงินการบญัช ี(Financial) และการปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่กีย่วของ (Compliance) ดงันัน้ ผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน
ของผูตรวจสอบภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
 4.2 เรือ่งการสอบทานรายงานผลการติดตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน – ระดับองคกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
  ผลการสอบทาน รายงานผลการติดตามการปฏิบตัริาชการตามแผนการปรับปรงุการควบคุม
ภายในของงวดกอน – ระดับองคกร (สาํหรบังวดตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2555 – 31 มนีาคม 2556)
พบวาการดาํเนนิโครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจําป 2554 ทีย่งัไมแลวเสร็จ จาํนวน 1 โครงการ
คือ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หองประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการตรวจรับงวดสุดทาย
เสร็จสิ้นแลว
 4.3 เรือ่งการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สําหรับรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556) พบวาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี บริหารความเสี่ยงโดยแบงตามภารกิจเปน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจดานคณะรัฐมนตรี
ภารกิจดานราชการในพระองค และภารกิจดานการบริหารงานในองคกร รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรองรับสถานการณวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน เชน กําหนดแนวทาง
เตรยีมความพรอมตอกรณพีืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะประสบปญหา
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ไฟฟาขดัของ ไฟตก หรอืไฟฟาดบั ในชวงวนัที ่5-14 เมษายน 2556 เนือ่งจากประเทศเมียนมาร
จะปดซอมแหลงกาซยาดานาและจะหยุดสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซยาดานาใหประเทศไทย
การบริหารความเส่ียงตอเหตุการณดงักลาวครอบคลุมท้ังเร่ืองการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี
ราชการ การสือ่สารและยานพาหนะ การจดัประชมุคณะรฐัมนตร ี และการรกัษาความปลอดภัยของ
ฐานขอมลู และมกีารบรหิารความเส่ียงโดยเตรียมความพรอมสําหรบัรองรบัสถานการณการชมุนมุ
ของกลุมเคลือ่นไหวทางการเมอืงโดยแจงเวยีนแนวทางเตรยีมความพรอมใหบคุลากรทกุคนภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ
  นอกจากนี้ สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลักเกณฑและวธิกีาร
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ คือ
มีองคประกอบพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สําคัญ ประกอบดวย
3 ประการ คอื (1) การเขาถงึหรอืควบคมุการใชงานสารสนเทศ (2) การจดัใหมรีะบบสารสนเทศและ
ระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศ
ไดตามปกตอิยางตอเนือ่ง (3) การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดานสารสนเทศอยางสมํา่เสมอ
ผลการสอบทานพบวาการจัดทําแนวนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5
 4.4 เร่ืองการสอบทานและประเมนิผลระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดทําระบบควบคุมภายในโดยมีกระบวนการ/กิจกรรม
การควบคมุภายในครอบคลุมภารกจิหลกัและภารกจิสนบัสนนุ ทัง้นี ้ผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระหวางเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ไมพบจุดออน
ของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เนื่องจากระหวางการปฏิบัติงานไดดําเนินการปรับมาตรการควบคุมภายในใหสอดคลองกับ
สถานการณตลอดเวลาและเปนปจจุบัน
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5. กิจกรรมการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน
 3 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

5. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการ
 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

1. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตาม
 คาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ รอบ 12 เดอืน
 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตาม
 คาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ รอบ 6 เดอืนแรก
 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. การสอบทานผลการดําเนนิงานตาม
 คาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ รอบ 12 เดอืน
 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556

-

 5.1 เรื่องการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แบงมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เปน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติภายนอก มีประเด็นการประเมิน คือ (1) การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธและ
ผลผลิต) และ (2) การประเมินคุณภาพ มิติที่ 2 มิติภายใน มีประเด็นการประเมิน คือ (1) การประเมิน
ประสิทธิภาพ และ (2) การพัฒนาองคการ โดยมีผลการการประเมินตนเอง คะแนนถวงนํ้าหนัก
รวม 3.7046 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
 5.2 เรื่องการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือขอให
สวนราชการจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรอง
การปฏบิตัริาชการ สาํหรบัรอบ 6 เดอืน ภายในวนัที ่1 พฤษภาคม ของทกุป ทัง้นี ้สาํนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ทราบแลววา สาํนกังาน ก.พ.ร. มหีนงัสือแจงยกเลกิการรายงานการประเมินผลตนเองทางอเิลก็ทรอนกิส
(e - SAR) รอบ 6 เดอืน โดยกาํหนดใหรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนกิส (e-SAR)
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

เรื่องการสอบทานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 รอบ 12 เดอืนของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวาสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนนตรจีดัทาํคํารบัรอง
การปฏบิตัริาชการ แบงเปน 2 มติ ิคอื มิติภายนอก นํา้หนกัรอยละ 70 ผลประเมินตนเองมคีะแนน
ถวงน้ําหนกั รวม 2 คะแนน และมิติภายใน นํา้หนกัรอยละ 30 ผลประเมินตนเองมคีะแนนถวงน้ําหนัก
รวม 1.3795 คะแนน รวมผลการประเมินตนเองมีคะแนนถวงนํ้าหนัก รวม 3.3795 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน (กอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินคะแนนอยางเปนทางการ)
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6. กิจกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

6. การตรวจสอบการดําเนินงาน 1. การตรวจสอบติดตามการดําเนินโครงการ
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน
 12 โครงการ
2. ผลการตรวจสอบการดาํเนนิโครงการพฒันา
 ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
 แบบอเิลก็ทรอนกิส (CABNET) ระยะที ่2
3. สอบทานการควบคุมครภุณัฑตามโครงการ
 ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
 แบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ตอเนื่อง
 จากแผนการตรวจสอบ ประจาํปงบประมาณ
 พ.ศ. 2555

 6.1 เรือ่งการตรวจสอบติดตามการดําเนนิโครงการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556
  จํานวน 12 โครงการ เพื่อตรวจติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
  ที่มีลักษณะการจางที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจาง
  ผลการตรวจติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ ณ วันที่ 20 กันยายน 2556
พบวามโีครงการทีย่กเลิก 1 โครงการ คอื โครงการบรูณาการเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการวเิคราะหเรือ่ง
เสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 ยังมีความเหมาะสมและสามารถใชไดกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของ
คณะรฐัมนตร ี และสถานการณทีเ่ปนอยู จงึยังไมมคีวามจําเปนทีจ่ะตองแกไขปรบัปรงุพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบดงักลาว คงเหลือโครงการ จํานวน 11 โครงการ รวมเงินทั้งส้ิน 13,032,433.78 บาท
โดยดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงิน 5,465,833.78 บาท และอยูระหวาง
ดําเนินการ 5 โครงการ รวมเปนเงิน 7,566,600.00 บาท
  ทัง้นี ้ บางโครงการยังไมสามารถประเมินผลลพัธไดเนือ่งจากจะตองติดตามและประเมินผล
ภายหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแลว
 6.2 เรื่องการตรวจสอบการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรแีบบอเิลก็ทรอนิกส (CABNET) ระยะท่ี 2 พบวาในการพฒันาระบบฯ มขีัน้ตอน
การพัฒนาระบบซอฟตแวร ดังนี้
 ผลการตรวจสอบพบวาการพัฒนาระบบฯ มีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูใชระบบและ
ผูเกี่ยวของเปนระยะๆ เพื่อใหการออกแบบตรงกับความตองการของผูใชระบบซึ่งจะทําใหโครงการ
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและเกิดความคุมคา และเปนประโยชนตอสวนราชการและในขณะท่ีตรวจสอบ
พบวาการดําเนินโครงการอยูระหวางดําเนินการตามข้ันตอนที่ 3 การออกแบบ (Design Phase)
คอื การวเิคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ (งวดงานที ่ 1) สวนการสงมอบงานงวดท่ี 2 ผูรบัจาง
จะตองดําเนินการทดสอบระบบทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณ กลุมตรวจสอบภายในจึงมีขอเสนอแนะ
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ใหผูใชระบบและผูทีเ่กีย่วของ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดคุวรเขารวมทดสอบระบบท้ังหมด
ของโครงการฯ กอนนาํไปใชปฏบิตังิานจรงิ และประเมินผลระบบ (System Evaluation) ทัง้หมด
กอนการตรวจรับงานงวดที ่ 2 รวมทัง้ควรใหผูใชระบบงานดงักลาวลงลายมือชือ่รบัรองความสมบูรณ
ของระบบท่ีจะนาํไปใชปฏบิตังิานจริงเพือ่ประโยชนตอราชการและเปนขอมลูประกอบการตรวจรับพสัดุ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria) สิ่งที่เปนอยู (Condition)

(1) ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ
 (Project Planning Phase)

เปนการกาํหนดปญหา การศกึษาความเปนไปได
ของโครงการ (เชน ความเปนไปไดดานเทคนคิ)
ทั้งน้ี ปจจัยที่สงผลตอความตองการเพื่อพัฒนา
ระบบใหม คือ ผูใชงานรองขอใหมีการปรับปรุง
ระบบใหม ผูบริหารระดับสูงตองการใหพัฒนา
ระบบใหม

สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีไดรับ
เงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2556
งบลงทุน เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ระยะท่ี 2
ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องของระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส
(CABNET) เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาและ
ลดขอจํากัดของการปฏิบัติงานดวยระบบ
CABNET ในปจจบุนั โดยใหคณะรฐัมนตรแีละ
ผูเขารวมประชุมทราบวาระการประชุมลวงหนา
ไดอยางรวดเร็วผานทางอินเทอรเน็ต ตลอดจน
สวนราชการสามารถเสนอเร่ืองและการใหความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีผานทางอินเทอรเน็ตได รวมท้ัง
เพือ่ใหการดาํเนนิโครงการครอบคลุมความตองการ
ของผูใชงาน

(2) ระยะที่ 2 การวิเคราะห
 (Analysis Phase)

ประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิม รวบรวม
วเิคราะหความตองการ สรางแบบจาํลองกระบวนการ
(Process Model) และการสรางแบบจําลองขอมูล
(Data Model)

พบวาในการจดัทาํโครงการ ฯ ไดรบัฟงความคดิเหน็
ในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเลก็ทรอนิกส
(CABNET) ระยะที่ 2 โดยมีผูแทนสํานัก/กอง
และผูอํานวยการสํานักและกลุมที่เกี่ยวของ
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ ผูแทนของกระทรวง
ตาง ๆ  โดยมีการสาธิตตนแบบการทํางานของ
ระบบ CABNET ระยะที ่2 เพือ่ใหผูเขารวมประชุม
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนนําไปจัดทํา
รางขอบเขตของงาน และคณะกรรมการจัดจาง
ไดพิจารณาการเสนอราคา

(3) ระยะที่ 3 การออกแบบ
 (Design Phase)

การพิจารณาการตัดสินใจวธิกีารออกแบบระบบใหม
ดวยแนวทางวา จะพัฒนาข้ึนเอง ซื้อโปรแกรม
สาํเรจ็รปู หรอืจางบรษิทัภายนอกพัฒนาระบบให
รวมถึง การพจิารณาการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณฮารดแวร ซอฟแวร และเครือขาย เชน
การออกแบบรายงาน (Output design) การ
ออกแบบหนาจอโตตอบกบัผูใช (User Interface)

รายละเอียดในสัญญากําหนดใหสงมอบงาน
จํานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบและ
พัฒนาระบบฯ ประกอบดวย
- แผนการดําเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด
- รายงานผลการศึกษาความตองการในการใช
 ระบบทั้งหมด

รายงานประจําปี 2556120



ข้ันตอนการดําเนินโครงการ สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria) สิ่งที่เปนอยู (Condition)

การออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart)
รายละเอียดโปรแกรม (Specific Programs)
ฐานขอมลู (Database) และไฟลขอมลูทีเ่กีย่วของ
(Files) ผูวิเคราะหและออกแบบ คือ System
Analysis

- รายงานผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ
 งานสารสนเทศ
- พัฒนาระบบงานสารสนเทศพรอมการติดตั้ง
 และทดสอบแตละสวน
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ
งวดที ่2 ทดสอบระบบท้ังหมดใหครบถวนสมบูรณ
จัดทําคูมือการใชงานและการฝกอบรม
ทั้งนี้ ผูรับจางไดสงแผนการดําเนินงานโครงการ
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ

(4) ระยะที่ 4 การนําไปใช
 (Implementation)

มีกิจกรรมตาง ๆ  คือ
- การเขียนโปรแกรม (Coding)
- การทดสอบ (Testing) คือการทดสอบ
 Module โดยตองใหผูใชระบบเปนผูทดสอบ
 ระบบกอนที่จะนําไปใชงานจริง
 ทัง้นี ้การทดสอบผูใชระบบตองเซน็ชือ่ยอมรับ
 ในระบบ (Acceptance Testing)
- การติดตั้ง (Installation)
 ตองติดตั้งในเครื่อง Test กอนนําไปใชจริง
- การจัดทําเอกสารคูมือการใชงาน
 (Documentation) ประกอบดวยคูมือของ
 ผูใชระบบและผูดูแลระบบ และฝกอบรมกอน
 ใชงานจริง รวมทั้งมีการประเมินผลระบบ
 (System Evaluation)

ยังไมถึงกําหนดการสงมอบงานตามสัญญา

(5) ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา
 (Systems Maintenance)

ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชงานทุกระบบจะตองมี
รอบระยะเวลาของการบํารุงรักษา ไมวาจะเปน
การปรับปรงุแกไขขอผดิพลาดท่ีเกดิจากการทาํงาน
ของระบบ หรือจากความตองการของผูใชงาน
ที่เปล่ียนแปลงไป และตองบํารุงรักษาใหระบบ
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ยังไมถึงกําหนดการบํารุงรักษา

 6.3 เรือ่งการสอบทานการควบคุมครุภณัฑตามโครงการระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรฐัมนตรแีบบอเิลก็ทรอนกิส (CABNET) ตอเนือ่งจากแผนการตรวจสอบ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
  การดาํเนนิโครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรแีบบอิเลก็ทรอนิกส (CABNET)
สาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีกีารดาํเนนิการกบัหนวยงาน จาํนวนท้ังสิน้ 36 หนวยงาน (ไมรวม
สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี และในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดสาํรวจครุภณัฑตามโครงการฯ
เพื่อใหทราบสภาพการใชงานและปญหาอุปสรรคของการใชระบบงาน CABNET แลวจํานวน
17 หนวยงาน ทัง้น้ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาํเนนิการสาํรวจครภุณัฑสาํหรบัหนวยงานทีเ่หลอื
จาํนวน 19 หนวยงาน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 121





   





สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย

 สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 12,015,682.99

ลูกหน้ีระยะสั้น 4 1,088,125.50

รายไดคางรับ 5 767,363.18

วัสดุคงเหลือ 1,306,274.99

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 15,177,446.66

 สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 6 162,277,893.35

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 7 25,779,644.97

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 188,057,538.32

รวมสินทรัพย 203,234,984.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ บาท

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 7 1,270,560.44

คาใชจายคางจาย 8 2,664,903.50

รายไดคาบริการรับลวงหนา 9 9,488,397.16

รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,423,861.10

 หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรูระยะยาว 554,773.15

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,054,773.15

รวมหนี้สิน 15,478,634.25

สินทรัพยสุทธิ 187,756,350.73

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 217,970,561.17

รายไดต่ํากวาคาใชจายสะสม 18 (30,214,210.44)

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 187,756,350.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2556126



สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ บาท

รายไดจากการดําเนินงาน

 รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากเงินงบประมาณ 10 627,129,288.25

รวมรายไดจากรัฐบาล 627,129,288.25

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 132,019.00 

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 161,696.20

รายไดนอกงบประมาณ 4,752,721.21

รวมรายไดจากแหลงอื่น 5,046,436.41

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 632,175,724.66

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 11 145,455,870.45

คาบําเหน็จบํานาญ 12 41,308,039.35

คาใชจายในการฝกอบรม 13 6,927,859.48

คาใชจายในการเดินทาง 14 945,420.60

คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย 15 377,693,666.02

คาสาธารณูปโภค 16 19,499,306.82

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 17 49,620,849.25

คาใชจายเงินอุดหนุน 10,000,000.00

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 651,451,011.97

รายไดต่ํากวาคาใชจากการดําเนินงาน (19,275,287.31)
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ บาท

คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

คาจําหนาย – ครุภัณฑสํานักงาน 119,446.36

คาจําหนาย – ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง 358,754.08

คาจําหนาย – ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 22.00

คาจําหนาย – อุปกรณคอมพิวเตอร 174.00

 รวมคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 478,396.44

รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ (19,275,287.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 1 ขอมูลหนวยงาน

 1.1 วิสัยทัศน
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน การบริหารราชการแผนดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนสูงสุด ตอประเทศชาติและประชาชน
 1.2 พันธกิจ
  การพัฒนาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหเปนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการความรูดานวิชาการ ระบบบริหารจัดการ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการและองคกรที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
  งบการเงนินีจ้ดัทาํขึน้ตามเกณฑคงคาง โดยเปนไปตามขอกาํหนดในหลักการและนโยบายบัญชสีาํหรบัหนวยงานภาครัฐ
ฉบับท่ี 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายงานในงบการเงินถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
 2.2 หนวยงานท่ีเสนอรายงาน
  รายการท่ีปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีใชในการดําเนินงาน ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นในสวนกลางและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเงินทุนหมุนเวียน
ในความดูแล ไดแก เงินทุนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยกแสดงงบการเงินตางหากไมนํามาแสดงรวม
ในงบการเงินนี้
 2.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
  รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายซึ่งเปนของรัฐบาล ในภาพรวม
แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาลภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึง
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชน ในการดําเนินงานของหนวยงานเอง ไมวารายการ
ดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ
 2.4 การรับรูรายได
  2.4.1 รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน และแยกแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติ
ของหนวยงานในรายงานรายไดแผนดิน
  2.4.2 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
  2.4.3 รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได
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 2.5 ลูกหนี้เงินยืมระยะส้ัน
  รับรูตั้งแตวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจํานวนเงินในสัญญาการยืมเงินไมวาจะจายใหยืมจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ
 2.6 วัสดุคงเหลือ
  แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน
 2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
  อาคารรวมท้ังรายจายเพือ่ยดือายกุารใชงานของอาคาร หรอืปรบัปรงุใหประสิทธภิาพการทํางานดีขึน้กวาเดิม เปนอาคาร
ที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ แสดงเปนราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
  อุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมจัดประเภทตามหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ป 2540 ของกองกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ
  - อุปกรณที่ไดมากอนปงบประมาณ 2540 ไมนํามาบันทึกบญัชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
  - อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป
  - อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
 2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
  แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
 2.9 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
  คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคาร สิ่งปลูกสราง อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน โดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
   อาคารและส่ิงปลูกสราง 15 - 40 ป
   อุปกรณ 2 – 12 ป
   โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 – 15 ป
 2.10 เจาหนี้
  รับรูเมื่อตรวจรับสินคาหรือบริการจากผูขายหรือคูสัญญาแลว
 2.11 คาใชจายคางจาย
  รับรูเมื่อเกิดคาใชจายคางจาย โดยประมาณคาตามระยะเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้น
 2.12 รายไดรอการรับรู
  รับรูเมื่อไดรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือเปนเงินหรือสินทรัพยและไดรับอนุญาตใหเก็บไวเพื่อดําเนินงาน
  เงินทีไ่ดรบัไมไดระบวุตัถุประสงค หรอืสนิทรพัยทีไ่ดรบัทีก่อใหเกดิประโยชนแกสวนราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ใหบันทึกเปนรายไดทั้งจํานวน
  เงินทีไ่ดรบัระบวุตัถปุระสงค หรอืสนิทรพัยทีไ่ดรบัทีก่อใหเกดิประโยชนแกสวนราชการมากกวา หนึง่รอบระยะเวลาบัญชี
ใหบันทึกเปนรายไดรอการรับรู และทยอยรับรูเปนรายไดอยางสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคูรายได และคาใชจายที่เกี่ยวของ
 2.13 ทุน
  รับรูเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สิน
 2.14 รายไดคาบริการรับลวงหนา
  เงินรบัชดใชแทนเครือ่งราชอสิรยิาภรณทีไ่มสามารถสงคนืตามกฎหมายแตละตระกลูแตละชัน้ตราตางๆ นาํฝากกระทรวง
การคลังบัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพยสิน “รหัสบัญชียอย 770” ไวใชจายเพื่อสรางหรือซอมเครื่องราชอิสริยาภรณในตระกูลและ
ชัน้ตราตางๆ ไดตามความเหมาะสม สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีชจายเงนิฝากเพือ่บรูณะทรพัยสนิได ภายในระยะเวลาแตละงวด
งวดละไมเกิน 2 ปงบประมาณ โดยถือวันทําการสุดทายของปงบประมาณท่ีมีเลขคูเปนระยะเวลาส้ินสุดงวดนั้นๆ และเมื่อสิ้นสุด
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ระยะเวลาแตละงวดใหนําเงิน ที่เหลืออยูสงคลังเปนรายไดแผนดิน ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นงวดรายไดคาบริการรับลวงหนา
จงึเปนหนีส้นิหรอืภาระผูกพนัของสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีตามหลกัเกณฑและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัเงนิรายรบัเพือ่บรูณะทรพัยสนิ
แนบทายหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548
 2.15 ภาระผูกพัน
  เปนรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีผลผูกพันตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระยะยาว แตไมสามารถรับรูเปน
หน้ีสนิได เนือ่งจากยังมคีวามไมแนนอนวาสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะตองสญูเสียหรอืการทีม่ผีลประโยชนเชงิเศรษฐกจิเพือ่
ชาํระภาระผกูพนันัน้หรอืไม สามารถวัดมูลคาภาระผกูพนันัน้ไดอยางนาเชือ่ถอืเพยีงพอ และสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปดเผย
ภาระผูกพันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บาท

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 953,432.83

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00

เงินฝากคลัง 9,562,250.16

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,015,682.99

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น

บาท

เงินจายลวงหนา 1,088,125.50

 เงินจายลวงหนา เปนเงินมัดจําลวงหนารอยละ 50 ของราคาที่ตกลงส่ังจางกรมธนารักษในการจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ
จํานวน 1 สัญญา จํานวนเงิน 940,235.50 บาท และจัดทําแผนหิรัญบัฏ จํานวน 147,890 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0404/42320 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง ระเบียบการส่ังจางทําสิ่งของตางๆ ของเงินทุนหมุนเวียน

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

บาท

อาคารสํานักงาน 270,022,579.28

คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารสํานักงาน (183,326,107.37)

อาคารสํานักงาน (สุทธิ) 86,696,471.91

อาคารเพ่ือประโยชนอื่น 2,070,182.50

คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชนอื่น (645,941.43)

อาคารเพ่ือประโยชนอื่น (สุทธิ) 1,424,241.07
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หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) (ตอ)

บาท

ครุภัณฑสํานักงาน 22,833,208.32

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑสํานักงาน (10,304,565.38)

ครุภัณฑสํานักงาน (สุทธิ) 12,528,642.94

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 819,200.00

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (470,441.55)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สุทธิ) 348,758.45

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 3,360,187.86

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (1,882,732.21)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สุทธิ) 1,477,455.65

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 7,206,141.89

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (3,003,880.34)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (สุทธิ) 4,202,261.55

ครุภัณฑโรงงาน 903,175.39

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑโรงงาน (70,032.09)

ครุภัณฑโรงงาน (สุทธิ) 833,143.30

ครุภัณฑวิทยาสาสตรและการแพทย 7,704.00

คาเสื่อมราคาสะสม - วิทยาศาสตรและการแพทย (5,975.88)

ครุภัณฑวิทยาสาสตรและการแพทย (สุทธิ) 1,728.12

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 173,764,881.02

คาเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร (119,217,801.59)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สุทธิ) 54,547,079.43
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บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว 1,963,349.54

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑงานบานงานครัว (1,745,243.61)

ครุภัณฑงานบานงานครัว (สุทธิ) 218,105.93

ครุภัณฑอื่น 158,455.82

คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑอื่น (158,450.82)

ครุภัณฑอื่น (สุทธิ) 5.00

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 162,277,893.35

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร 69,358,576.00

หัก คาตัดจําหนายสะสม (43,578,931.03)

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 25,779,644.97

หมายเหตุที่ 7 เจาหนี้ระยะสั้น

บาท

เจาหน้ีการคา-บุคคลภายนอก 940,515.40

เจาหน้ีอื่น - หนวยงานภาครัฐ 330,045.04

รวมเจาหนี้ระยะสั้น 1,270,560.44

หมายเหตุที่ 8 คาใชจายคางจาย

บาท

คาสาธารณูปโภคคางจาย 1,042,236.12

ใบสําคัญคางจาย 1,622,667.38

รวมคาใชจายคางจาย 2,664,903.50

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 66 สสิินนททรัพพพยไไมมมีีตัววตน (สุทธิ)

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 77 เจจจาหหนี้รรระยยะสัั้้น

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 88 คคาใชชจาายคคางงจาาย

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
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หมายเหตุที่ 9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บาท

รายไดคาบริการรับลวงหนา 8,860,357.91

เงินประกันอ่ืน 628,039.25

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,488,397.16

หมายเหตุที่ 10 รายไดจากงบประมาณ

บาท

งบบุคลากรจากรัฐบาล 126,981,462.46

งบลงทุนจากรัฐบาล 30,482,200.84

งบดําเนินงานจากรัฐบาล 122,076,819.03

งบอุดหนุนจากรัฐบาล 10,010,939.25

งบรายจายอื่นจากรัฐบาล 282,293,714.84

งบกลางจากรัฐบาล 56,352,043.01

หัก เบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง (1,067,891.18)

รวมรายไดจากรัฐบาล 627,129,288.25

หมายเหตุที่ 11 คาใชจายบุคลากร

บาท

เงินเดือน 111,496,661.14

คาลวงเวลา 1,993,310.00

เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเต็มขั้น 186,110.35

เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 6,717,354.98

เงินคาครองชีพ 396,957.82

คาจาง 6,134,113.90

เงินรางวัล 913,964.50

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.รัฐ 7,929,203.25

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.รัฐ 1,605,619.87

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.เอกชน 222,000.00

หหมมายยยเหตุททีี่่ 99 หหนนี้สสิินหหหมุนนเววีียนนอื่น

หหมมายยยเหตุททีี่่ 110 รรายยไดดจาากงงบปประะมาณ

หหมมายยยเหตุททีี่่ 111 คคาใชจจจายยบุคคลากร

รายงานประจําปี 2556134



บาท

เงินชวยการศึกษาบุตร 975,290.50

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 1,779,666.74

เงินสมทบ กบข. 2,669,500.12

เงินสมทบ กสจ. 157,866.28

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 271,851.00

คาเชาบาน 480,000.00

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 1,526,400.00

รวมคาใชจายบุคลากร 145,455,870.45

หมายเหตุที่ 12 คาบําเหน็จบํานาญ

บาท

เงินบําเหน็จ 199,500.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 2,144,837.85

บํานาญปกติ 26,916,048.30

เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 455,030.40

เงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ 3,245,740.44

คารักษาพยาบาลผูปวยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ 4,084,433.65

คารักษาพยาบาลผูปวยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ 1,314,304.71

เงินชวยการศึกษาบุตร 74,490.00

เงินชดเชยกรณีเลิกจาง 2,737,670.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จ 135,984.00

รวมคาบําเหน็จบํานาญ 41,308,039.35

หมายเหตุที่ 13 คาใชจายในการฝกอบรม

บาท

คาใชจายดานการฝกอบรม - ในประเทศ 6,794,859.48

คาใชจายดานการฝกอบรม - ตางประเทศ 133,000.00

รวมคาใชจายในการฝกอบรม 6,927,859.48

หมายเหตุที่ 11 คาใชจายบุคลากร (ตอ)หหมมายยยเหหตุททีี่่ 111 คคาใชจจจายยบุคคลากร (ตอ)

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 112 คคาบําเหนน็็จบบํานนาญญ

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 113 คคาใชจจจายยในกาารฝฝกอบรม

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 135



หมายเหตุที่ 14 คาใชจายในการเดินทาง

บาท

คาใชจายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 603,224.66

คาใชจายเดินทางไปราชการ - ตางประเทศ 342,195.94

รวมคาใชจายในการเดินทาง 945,420.60

หมายเหตุที่ 15 คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย

บาท

คาวัสดุ 7,027,307.77

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา 8,877,715.60

คาเชื้อเพลิง 357,416.03

คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 236,900.00

คาตอบแทนอ่ืน 55,300.00

คาจางท่ีปรึกษา 226,500.00

คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 439,135.08

คาใชจายในการประชุม 4,671,364.10

คารับรองและพิธีการ 844,252.00

คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 23,847.00

คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 18,822,084.75

คาประชาสัมพันธ 334,575,671.44

คาใชสอยอื่นๆ 1,536,172.25

รวมคาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย 377,693,666.02

หมายเหตุที่ 16 คาสาธารณูปโภค

บาท

คาไฟฟา 6,605,661.11

คานํ้าประปาและนํ้าบาดาล 513,682.61

คาโทรศัพท 1,921,795.40

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,976,931.20

คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 481,236.50

รวมคาสาธารณูปโภค 19,499,306.82

หหมมายยยเหตุททีี่่ 114 คคาใชจจจายยในการเดดิินทาง

หหมมายยยเหตุททีี่่ 115 คคาตออบบแทนน คาววััสดุและคาใชสอย

คคคคาาตตตอบบบแทนนอืน

  ี่ป ึ

ื

ปปปปปปคคคคคาาาาจจจาาาางงงงททททปปปปรรรรรรกกกษษษา

หหมมายยยเหตุททีี่่ 116 คคาสาธธธารรณูปโโภภค

รายงานประจําปี 2556136



หมายเหตุที่ 17 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

บาท

คาเสื่อมราคา - อาคารสํานักงาน 13,731,795.43

คาเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชนอื่น 134,868.58

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑสํานักงาน 2,309,426.26

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑยานพาหนะและอุปกรณ 279,354.26

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 109,090.35

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 278,242.73

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑโรงงาน 53,779.95

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 963.00

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,427,748.33

คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑงานบานงานครัว 326,323.62

คาตัดจําหนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร 9,969,256.74

รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 49,620,849.25

หมายเหตุที่ 18 คาใชจายเงินอุดหนุน
บาท

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-องคกรไมหวังผลกําไร 10,000,000.00

รวมคาใชจายเงินอุดหนุน 10,000,000.00

หมายเหตุที่ 19 คาใชจายอื่น
บาท

บัญชีคาใชจายอื่น 1,536,172.25

TR-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (3,108,466.00)

TE-ปรับเงินฝากคลัง 3,108,466.00

รวมคาใชจายอื่น 1,536,172.25

หมายเหตุที่ 20 รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
บาท

รายไดต่ํากวาคาใชจายสะสมยกมา 10,460,526.69

บวก รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ 19,753,683.75

รวมรายไดต่ํากวาคาใชจายสะสม 30,214,210.44

หมมาายยเหตตุที่ 17 คคคาเสื่อมมราคาแลละคคาตัดจําหนาย

หมมาายยเหตตุที่ 18 คคคาใใชจาายเงินนอุดดหหนุน

หมมาายยเหตตุที่ 19 คคคาใใชจาายอื่นน

หมมาายยเหตตุที่ 220 รรายยไดสสููงกววาคคาใชชจายสะสม

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 137



หมายเหตุที่ 21 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2556)

หนวย : บาท
รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ผูกพันป 2557 เบิกจาย คงเหลือ

1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร 111,306,400.00 0.00 0.00 101,824,704.63 3,481,695.31
งบดําเนินงาน 110,086,145.00 1,250,900.00 6,618,795.29 101,583,082.71 633,367.00
งบลงทุน 12,651,300.00 283,900.00 9,226,700.00 3,139,080.00 1,620.00
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรายจายอื่น 1,921,955.00 250,000.00 850,000.00 756,597.12 65,357.88
รวม 235,965,800.00 1,784,800.00 16,695,495.29 213,303,464.46 4,182,040.25
 ผลผลิต การประสานงานเก่ียวกับราชการในพระองคและการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร 20,475,100.00 0.00 0.00 19,658,053.21 817,046.79
งบดําเนินงาน 10,765,600.00 0.00 2,832,011.57 7,826,546.77 107,041.66
งบลงทุน 2,000,000.00 31,200.00 0.00 1,968,800.00 0.00
งบอุดหนุนน 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
งบรายจายอื่น 280,376,000.00 180,000.00 0.00 280,190,647.70 1,352.30
รวม 323,616,700.00 215,200.00 2,832,011.57 319,644,047.68 925,440.75
รวมทั้งส้ิน 559,582,500.00 2,000,000.00 19,527,506.86 532,947,512.14 5,107,481.00

รายงานประจําปี 2556138



หมายเหตุที่ 22 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2555)

หนวย : บาท
เงินกันไวเบิก

รายการ สุทธิเหลื่อมป ไมมีหนี้ผูกพัน ผูกพันป 2556 เบิกจายป 2556 คงเหลือ
(สุทธิ)

1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบดําเนินงาน 8,793,546.82 1,200,000.00 0.00 7,478,617.28 114,929.54
งบลงทุน 7,273,156.00 0.00 2,990,971.00 4,135,461.80 146,723.20
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรายจายอื่น 873,400.00 550,000.00 0.00 323,400.00 0.00
รวม 16,940,102.82 1,750,000.00 2,990,971.00 11,937,479.08 261,652.74
 ผลผลิต การประสานงานเก่ียวกับราชการในพระองคและการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบดําเนินงาน 1,322,846.00 0.00 0.00 1,322,846.00 0.00
งบลงทุน 738,300.00 0.00 0.00 738,300.00 0.00
งบรายจายอื่น 848,465.00 100,000.00 0.00 848,465.00 0.00
รวม 2,909,611.00 100,000.00 0.00 2,809,611.00 0.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00
รวม 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งส้ิน 21,499,713.82 3,500,000.00 2,990,971.00 14,747,090.08 261,652.74

หมายเหตุประกอบ
 ยอดเงินกันไวเบิกสุทธิเหล่ือมป 2556 รายการเงินจูงใจ จํานวน 7,000,000 บาท ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปนรายการ
คาใชจายในการพัฒนาองคกรแลว จํานวน 3,500,000 บาท มีการกอหนี้ผูกพัน รวมเปนเงิน 3,495,711.40 บาท เบิกจายแลว
จํานวน 504,740.40 บาท คงเหลือยังไมเบิกจายและกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 2,990,971 บาท ซึ่งปรากฏอยูในงบลงทุน ผลผลิต
การสนับสนุนการบรหิารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตร ีสวนเงนิจงูใจทีเ่หลอือกี จาํนวน 3,500,000 บาท นาํมาจัดสรรเปนโบนสั
ซึ่งอยูระหวางแจงรายละเอียดเงินเหลือจายใหกรมบัญชีกลางอนุมัติ โดยกันไวเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพันในหมายเหตุ 22
ซึ่งตัวเลขไมไดแสดงยอดในหมายเหตุ

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 222 รรายยงาานฐฐานนะเงินนงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2555)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 139



หมายเหตุที่ 23 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2554)

หนวย : บาท
เงินกันไว้เบิก

รายการ สุทธิเหลื่อมปี ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี 2556 เบิกจ่ายปี 2556 คงเหลือ
(สุทธิ)

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบดําเนินงาน 1,519,400.00 0.00 0.00 1,862,357.12 0.00
งบลงทุน 33,002,880.00 0.00 18,418,500.00 25,694,549.99 1,603,600.00
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 34,522,280.00 0.00 12,273,525.16 22,173,825.04 74,929.80
 ผลผลิต การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
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
งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งส้ิน 34,522,280.00 0.00 12,273,525.16 22,173,825.04 74,929.80

3. เงินจูงใจปงบประมาณ พ.ศ. 2554

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ณ 30 กันยายน 2555) สําหรับเงินรางวัล จํานวน
2,000,000 บาท สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 1201/924 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 แจงจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
เปนเงินรางวัล จํานวน 913,964.64 บาท เบิกจายเสร็จส้ินแลว จํานวน 913,964.50 บาท

หหมมายยยเหตุททีี่่ 223 รรายยงาาานฐฐานนะเงงิินนงบประมาณรายจายปกอน (2554)

3. เงงงิิินจจููงใใจปปงงบบปประมมมาณณ พพ.ศศ. 2554

รายงานประจําปี 2556140



หมายเหตุที่ 24 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2553)

หนวย : บาท
เงินกันไวเบิก

รายการ สุทธิเหลื่อมป ไมมีหนี้ผูกพัน ผูกพันป 2556 เบิกจายป 2556 คงเหลือ
(สุทธิ)

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบลงทุน 3,091,671.39 0.00 0.00 3,075,245.49 16,425.90
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 3,091,671.39 0.00 0.00 3,075,245.49 16,425.90
 ผลผลิต การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบดําเนินงาน 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
งบรายจายอื่น 14,010,000.00 0.00 0.00 13,962,633.69 47,366.31
รวม 14,036,000.00 0.00 26,000.00 13,962,633.69 47,366.31
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งส้ิน 17,127,671.39 0.00 26,000.00 17,037,879.18 63,792.21

หหมมายยเหหตตุุททีี่่ 24 รราายยงาานฐฐานนะะเงงิินนงบประมาณรายจายปกอน (2553)
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หมายเหตุที่ 25 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน (2552)

หนวย : บาท

เงินกันไวเบิก

รายการ สุทธิเหลื่อมป ไมมีหนี้ผูกพัน ผูกพันป 2556 เบิกจายป 2556 คงเหลือ

(สุทธิ)

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 335,000.00 0.00 0.00 335,000.00 0.00

งบลงทุน 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00

 ผลผลิต การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

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

งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทั้งส้ิน 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00

หหมมายยยเหตุททีี่่ 225 รรายยงาาานฐฐานนะเงงิินนงบประมาณรายจายปกอน (2552)
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หมายเหตุที่ 26 รายงานรายไดแผนดิน

บาท

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

รายไดคาขายหนังสือราชการ 393,480.00

รายไดคาของเบ็ดเตล็ด 48,547.50

รายรับจากการขายครุภัณฑ 2,064,300.00

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 2,506,327.50

รายไดอื่น

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน 3,981.22

รายไดจากคาปรับอื่น 274,458.00

รายไดเงินเหลือจาย 199,739.04

รายไดที่ไมใชภาษีอื่น 7,223.00

รวมรายไดอื่น 485,401.26

รวมรายไดแผนดิน-นอกจากภาษี 2,991,728.76

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ 2,991,728.76

หัก รายไดแผนดินนําสงคลัง (2,991,728.76)

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 0.00

หหมมายยยเหหตุททีี่่ 226 รรายยงาานรรายยไดดแผผนดิน
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   3. 





ระยะเวลาใหบริการ • ไมเกิน 10 นาที/เรื่อง นับตั้งแตไดรับคํารอง
 (กรณีผูขอรับบริการแจงขอมูลถูกตองและครบถวน)

คาธรรมเนียม • หนาละ 1 บาท (กรณีไมมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
• หนาละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสําเนาถูกตอง)

การยกเวนคาธรรมเนียม • นักเรียน/นักศึกษา
• สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โดยนํากระดาษมาทดแทน 3 เทา ของเอกสารท่ีไดรับ)
• ผูมีรายไดนอยและผูยากไร (อยูในดุลพินิจของเจาหนาที่)
• คณะรัฐมนตรี/ผูบริหารระดับกระทรวง กรม และคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ • www.ratchakitcha.soc.go.th

ยอมรับ

กรณีไมพบขอมูล
เจาหนาท่ีชีแ้จงใหผูขอรบับรกิาร

ทราบเหตุผล

ผูขอรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคํารอง

เจาหนาที่ดําเนินการ
คนหาขอมูลตามที่ขอ

ผูขอรับบริการตรวจสอบ
ความถูกตอง

กรณีพบขอมูล
เจาหนาทีจ่ะดาํเนนิการ

ใหเอกสารแกผูขอรบับรกิาร

ข้ันตอนการขอรับบริการ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 147



 ข้ันตอนการใชบริการสืบคนขอมูลในเว็บไซตฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th

  เลม
  สามารถคนหาโดยระบุเลมที่ตองการคนหา

 ช่ือเรื่อง (เทาท่ีทราบ)
 สามารถพิมพชื่อเรื่องทั้งหมด ขอความ

หรือเฉพาะคํา และสามารถใชเงื่อนไขพิเศษ

AND, OR, NOT ในการสืบคนพรอมกัน

ไดอีกทางหนึ่ง

  ประเภทราชกิจจานุเบกษา
  สามารถคนหา โดยระบุประเภทราชกิจจานุเบกษา

แตไมสามารถนําเงื่อนไขพิเศษ AND, OR, NOT มาใชกับ

ชองสืบคนนี้ได

ชนิดของเรื่อง
 สามารถคนหาโดยระบุชนิดของเรื่อง เช น

พระราชบัญญตั ิพระราชกําหนดพระบรมราชโองการ

เปนตน แตระบุไดเพียงชนิดเดียวเทาน้ัน

กําหนดชวงเวลาการคนหา
 สามารถกํ าหนดช  ว งวัน / เดื อน /ป 

แต ต องกํ าหนดช วง เริ่ มต นและสิ้ นสุด

ควบคูกันไปทุกคร้ัง

  คนหาจากเนื้อหา (เทาท่ีทราบ)
  สามารถใชเงื่อนไขพิเศษ AND, OR, NOT ใน

การสืบคน และยังมีคุณลักษณะพิเศษท่ีเรียกวา

Contentsearch* ซึง่สามารถสืบคนขอมลูทีเ่ปน Text

ไดทั้งหมด

  ตอน และ รวมตอนพิเศษ
  สามารถคนหาโดยระบุวาตองการคนหา

จากตอนใดตอนหน่ึง หรือจะเลอืกกาํหนดใหรวม

ถึง “ตอนพิเศษ” ดวยก็ได
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 หมายเลขโทรศัพทสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายนาม หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร อีเมล

รายนามผูบริหาร
นายอําพน กิตติอําพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2282 8152 0 2280 9051 ampon.k@soc.mail.go.th

นายสมชาย พฤฒิกัลป
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 412 0 2281 9006 somchai.p@soc.mail.go.th
ph_somchai@hotmail.com

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 408 0 2280 0881 sibpun.w@soc.mail.go.th

นางสาวรุจิรา ริมผดี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 220 
และ 221

0 2280 9050 ruchira.r@soc.mail.go.th
ruchira.r@socmail.com

นายอํานาจ พัวเวส
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 212 0 2280 9087 amnat.p@socmail.com

นางสาววันนภศิ จารสุมบตัิ
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

0 2356 5469 0 2280 0731 wannapid.j@soc.mail.go.th
wannapid@hotmail.com

นายสุพศิน สุเมธิวิทย
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 551 - supasin.s@soc.mail.go.th
supasin_su@hotmail.com

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 553 0 2282 0147 rapibhat.c@soc.mail.go.th
rapibhat@gmail.com

หนวยงานที่ข้ึนตรงตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวยุภา ทองถม
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

0 2280 9000 ตอ 458 0 2280 9043 yupa.t@soc.mail.go.th
food_good@hotmail.com

นายนรุตม ธัญวงษ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

0 2280 9000 ตอ 111 0 2280 9044 narut.t@soc.mail.go.th
narut1814@gmail.com

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

0 2280 9000 ตอ 213 0 2280 1900
0 2280 1901 และ
0 2356 5494

acoc@soc.mail.go.th

สํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
-วาง-

- - -

นางอุดมพร เอกเอี่ยม
ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ

0 2280 9000 ตอ 103 0 2280 9014 udomporn.a@soc.mail.go.th

นางประไพ ดําสะกุล
ผูอํานวยการกลุมงานสารบรรณและ
กลุมงานบริหารทั่วไป

0 2280 9054 และ
0 2280 9000 ตอ 118

0 2280 9046 prapai.d@soc.mail.go.th
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รายนาม หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร อีเมล

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
- วาง -

0 2280 9000 ตอ 108 0 2280 9043 -

นางสาววัลภา สุขผล
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการ

0 2280 9000 ตอ
814711

0 2280 9043 wanlapa.s@soc.mail.go.th

นางสาววรรณา ศรีนนท
ผูอํานวยการกลุมอนุรักษเอกสาร

ของคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 402 0 2280 6263 wanna.s@soc.mail.go.th
socbooksclup@gmail.com

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายสุชาติ วิภาสธวัช
ผูอํานวยการกองการประชุม

คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 545 0 2280 9091 suchart.v@soc.mail.go.th

นางจุฑารัตน วรรณโอทอง
ผูอํานวยการกลุมบริหาร

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 336 0 2280 9066 chutarat.w@soc.mail.go.th
chutarat.bee@hotmail.com

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
- วาง –

0 2280 9000 ตอ 541 0 2280 8155 -

นางพัชราภรณ แพทอง
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป

0 2280 9000 ตอ 542 0 2280 9091 patcharaporn.p@soc.mail.go.th

สํานักนิติธรรม
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม

0 2280 9000 ตอ 301 0 2280 9058 chanita.o@soc.mail.go.th

นางสาวสาวิตรี ชํานาญกิจ
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายเศรษฐกิจ

รักษาราชการผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย

0 2280 9000 ตอ 304 sawitre.c@soc.mail.go.th

นายสมโภช ประเสริฐดี
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายสังคม

0 2280 9000 ตอ 307 sompoch.p@soc.mail.go.th

นายจารุพัฒน คุมรุงเรือง
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

0 2280 9000 ตอ 309 0 2280 9058 jarupart.k@soc.mail.go.th

นายเกรียงศักดิ์ พัฒนโกวิท
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

ความมั่นคง

0 2280 9000 ตอ 308 kriengsak.p@soc.mail.go.th
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รายนาม หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร อีเมล

นางบุณณิกา วงศวานิช
ผูอํานวยการกลุมงานนิติบัญญัติ

และองคกรอิสระ

0 2280 9000 ตอ 304 boonnika.w@soc.mail.go.th

นายสิริทัศน อาภะระโณ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป

0 2280 9000 ตอ 310 siritat.a@soc.mail.go.th

นายพงศเทพ พวงเสมา
ผูอาํนวยการกลุมงานราชกจิจานเุบกษา

0 2280 9000 ตอ 123 pongtea.p@soc.mail.go.th

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
นางสมสมร มังคลพันธุ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ

0 2280 9000 ตอ 431 0 2280 9076 somsmorn.m@soc.mail.go.th

นางสาวพัชรา สวาทะสุข
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2280 9000 ตอ 437 patchara.s@soc.mail.go.th

นายประวิทย อมรฤทธิ์
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 434 0 2280 9076 prawit.a@soc.mail.go.th

นางวิบูลยลักษม มีชัย
ผูอํานวยการกลุมประมวลผลขอมูล

และมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 437 viboonlak.m@soc.mail.go.th

นางสาววันทนี เฉลิมชัย
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป

0 2280 9000 ตอ 459 wantanee.c@soc.mail.go.th

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ
นายปญญาพล ศรีแสงแกว
ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร

และติดตามนโยบายพิเศษ

 0 2280 9075 0 2282 8165 panyapon.s@soc.mail.go.th

นางสาวกรุณา จุฑานนท
ผูเช่ียวชาญดานวิเคราะห ประมวล

และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 1445 0 2282 8165 karuna.j@soc.mail.go.th

นางณัฐญา พัฒนะพันธุ
ผูอํานวยการกลุมงานการศึกษาและ

สาธารณสุข

0 2282 7193 0 2282 7193 nattaya.p@soc.mail.go.th

นางดารารัตน อินทโสภา
ผูอํานวยการกลุมงานความม่ันคง

0 2282 7194 0 2282 7193 dararath.i@soc.mail.go.th

นางอุทุมพร พัฒนกาญจน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป

0 2282 8165 0 2282 8165 uthomporn.p@soc.mail.go.th
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สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรี

0 2282 9961 0 2280 
9000 ตอ 314

0 2280 9059 teerapong.w@soc.mail.go.
thteerapong04@yahoo.com

นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ

0 2280 9000 ตอ 321 0 2280 9064 onfa.v@soc.mail.go.th
onfavejj@yahoo.com

นางวรรณวิมล สินุธก
ผูเช่ียวชาญดานจัดทํามตคิณะรฐัมนตรี

0 2280 9000 ตอ 320 wanvimol.s@soc.mail.go.th
wanvimol@soc.go.th

นางนวลสวาท โฆศิรินนท
ผูอาํนวยการกลุมงานโครงสรางพืน้ฐาน

0 2280 9000 ตอ 323 nualsawat.k@soc.mail.go.th
nualsawat@soc.go.th

นางภิรมย ธรรมศิริ
ผูอํานวยการกลุมงานการบริหาร

0 2280 9000 ตอ 322 pirom.t@soc.mail.go.th
pirom@soc.go.th

นางสาวออวดี สุนทรวิภาต
ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจ 1

0 2280 9000 ตอ 321 0 2280 9061 orwadee.s@soc.mail.go.th
orwadee@yahoo.com

นายศุภเมศฐ ศิริกุลชัยรักษ
ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจ 2

0 2280 9000 ตอ 322 0 2280 9064 atinop.p@soc.mail.go.th
atinop@soc.go.th

นายประเสริฐ โชคกิจ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป

0 2280 9000 ตอ 319 0 2280 9059 prasert.c@soc.mail.go.th

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นางสมศรี นาคจํารัสศรี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ

ประสานงานคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 446
และ 0 2282 8650

0 2280 1900
0 2280 1901 และ
0 2356 5494

somsri.n@soc.mail.go.th
n.somsri@gmail.com

นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ
ผูเช่ียวชาญดานพัฒนายุทธศาสตร

และระบบการบริหารงาน

0 2280 9000 ตอ 447
และ 0 2356 5492

warangoon.s@soc.mail.go.th

นางสาวกัญชลี จํานงควงศ
ผูอํานวยการกลุมท่ี 1

0 2280 9000 ตอ 448 0 2280 1900
0 2280 1901 และ
0 2356 5494

kanchalee.j@soc.mail.go.th

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย
ผูอํานวยการกลุมท่ี 2

0 2280 9000 ตอ 450 l_supawadee@soc.go.th
l_supawadee@windowslive.com

นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
ผูอํานวยการกลุมท่ี 3

0 2280 9000 ตอ 453 0 2280 1900
0 2280 1901 และ
0 2356 5494

supaporn.k@soc.mail.go.th
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นางสาววัชรี สิงหราช
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป

0 2280 9000 ตอ 455 vacharee.s@soc.mail.go.th

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
นายสมโภชน ราชแพทยาคม
ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ

0 2280 9070
0 2280 9000 ตอ 415

0 2280 9070 sompoch.r@soc.mail.go.th

นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผูเช่ียวชาญดานอาลักษณ

0 2280 9000 ตอ 416 0 2280 9072 phumintra.p@soc.mail.go.th
pphumintra@yahoo.com

นายสถาพร ทรงพร
ผูอํานวยการกลุมงานอาลักษณ

0 2280 9000 ตอ 417 0 2282 8224 sathaporn.s@soc.mail.go.th
sathaporn@hotmail.com

นายชัยพร พงษจินดากร
ผูอํานวยการกลุมงานสถาปนาและแตงต้ัง

0 2280 9000 ตอ 421 0 2280 9000
ตอ 421

chaiyaphorn.p@soc.mail.go.th

นายสมชาย พิณนุวัตร
ผูอํานวยการกลุมงานลิขิต

0 2280 9000 ตอ 414 0 2280 9072 somchai.pi@soc.mail.go.th

นายธวพงศ ออนนุช
ผูอาํนวยการกลุมงานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ

0 2280 9000 ตอ 422 0 2282 9071 thavapong.o@soc.mail.go.th
thavapong@hotmail.com

นางกรรณิกา งามทวม
ผูอํานวยการกลุมงานฐานันดร

0 2280 9000 ตอ 425 0 2280 9086 kannika.n@soc.mail.go.th

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป
- วาง –

0 2280 9000 ตอ 429 0 2280 9072 -

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นายสมชัย หิรัญญะวณิชย
ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

0 2244 8103 0 2243 0616 cgpo@live.com
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 คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2556

ที่ปรึกษาคณะทํางาน

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวรุจิรา ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายอํานาจ พัวเวส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานคณะทํางาน

นายสมชาย พฤฒิกัลป รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะทํางาน

นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสุพศิน สุเมธิวิทย ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารกลาง

นางอุดมพร เอกเอ่ียม ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ
 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
นางสาววัลภา สุขผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางสุวิดา เอี่ยมสําอางค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวสุภาวดี แกวประดับ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นายประกิจ อุทัยศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุชาติ วิภาสธวัช ผูอํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นางลําพลึง เพ็งตะโก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักนิติธรรม

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม
นายสมโภช ประเสริฐดี นิติกรชํานาญการพิเศษ
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ

นางสมสมร มังคลพันธุ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
นางสาวสุภาพร กิตติเดโช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นางวิบูลยลักษม มีชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

นายปญญาพล ศรีแสงแกว ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ
นางสาวกรุณา จุฑานนท ผูเช่ียวชาญดานวิเคราะห ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นายศุภเมศฐ ศิริกุลชัยรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสมศรี นาคจํารัสศรี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นางสาวกัญชลี จํานงควงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

นายสมโภชน ราชแพทยาคม ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผูเช่ียวชาญดานอาลักษณ

กลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวยุภา ทองถม ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

นายชลวิทย จุลบุตร ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นายนรุตม ธัญวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นายสมชัย หิรัญญะวณิชย ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นางนิภา ตรงเที่ยง หัวหนากลุมงานการขายและงานการตลาด
นายสิรวิชญ อิ่มสุวรรณ หัวหนางานออกแบบสิ่งพิมพ 

สสํํานนักกบบริหหาารงานนสสาารสสนเทศศ

สสํํานนักกพพััฒฒนนายุทธธศศาาสตตรแและะตติิดดตามนโยบายพิเศษ

สสํํานนักกววิิเคคราะหเร่ือองงเสนนอคณณะะรรััฐมมนตรี

สสํํานนักกสสงเเสริมแลละะประสสานนงาานนคคณณะรัฐมนตรี

สสํํานนักกออาลลัักกษณแลละเเครร่่ืืองงราาชชออิิสรริิยาภรณ

กกลลุุ มมตรรวจสอบภภาายยใน

กกลลุุ มมพัฒฒนนาาระบบบบบรริิหาาร

 สสํํานนักกพพิิมพพคณะรรััฐฐมมนตตรีและรราาชกกิิจจานุเบกษา
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เจ้าของ ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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ISBN 978-616-7749-05-1
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 www.publishing.soc.go.th
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