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 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยของรัฐบำล และแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-
2558) ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินโครงกำรและรำยกำรจัดซื้อจ้ำงจ้ำงที่ส ำคัญภำยใต้
ยุทธศำสตร์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม ให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรและ
รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และสอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด  
 
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ตุลำคม  2557 
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หน้ำ 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำน 

 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 5 
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 แผนที่ยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-2558) 6 
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 ภำรกิจส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 8 
 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 9 
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 รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 29 
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ภำคผนวก : 
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 อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 39 
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 ร่ำงบันทึกอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 46 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 
  ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญแก่การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายของรัฐบาล 
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ นอกจากนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยส าคัญ ดังนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงยังคงด าเนินการตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2558 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 4 เดือนตุลาคม 2556) คือ “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐาน 
ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”  
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้างต้นได้มีการถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามล าดับ โดยในส่วนของแผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการและรายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รวม 22 รายการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000  บาท สรุปไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการ 

จ านวน  งบประมาณ
(บาท)  

จ านวน  งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและ 
การจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

- - 1 7,698,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนยีมปฏิบตัิที่สมพระเกยีรติ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการใน
พระองค์ 

3 292,000 3 594,508,400 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สนบัสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกดิผลในการปฏิบตั ิ

- - 7 26,020,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

8 1,656,000 - - 

รวมท้ังสิ้น 11 1,948,000 11 628,227,000 
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แผนภาพแสดงจ านวนโครงการ/รายการ 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (รวม 22 รายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

(งบประมาณ 630,175,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
3 โครงการ/3 รายการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

8 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
594,800,400 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
26,020,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
7 รายการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1 รายการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
7,698,600 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1,656,000 บาท 



หน้า  3 
แผนปฏิบัติ ราชการส านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2558  

 
 

 

 
แผนภาพแสดงจ านวนโครงการ/รายการ 

จ าแนกตามผู้รับผิดชอบ (รวม 22 รายการ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 แหล่งงบประมาณในการด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนิน
โครงการ จ านวน 1,948,000 บาท และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจ้าง จ านวน 628,227,000 บาท    
 ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
ราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีการรายงานผล 
การด าเนินโครงการต่อคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเดือน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบส. 
10 รายการ 

สอค. 
6 โครงการ 

กพร. 
3 รายการ 

สบก. 
2 รายการ 

ศปท.  
1 รายการ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11    

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์และกลยุทธ์หลักของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ 

รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

1.1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย 
1.2 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี

ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมนี้อยที่สดุ  
1.3 การน าองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ

จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏบิตัิงาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป  
2.2 การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี

และธรรมเนียมปฏิบัตทิี่สมพระเกียรติและมีประสทิธิภาพ  
2.3 พระราชลัญจกร ตราส าคัญ วตัถุและเอกสารส าคัญของแผ่นดนิได้รับ

การรักษาและอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน 
 

(1) สร้างกลไกจัดการความเสี่ยงเพือ่ให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตามกฎหมาย และทันตอ่สถานการณ์  

(2) พัฒนาแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความสมบูรณข์องเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

(1) จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณแก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป  
(2) ด าเนินการเก่ียวกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐานและรักษาโบราณประเพณี

และธรรมเนียมปฏิบัติ   
(3) ด าเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดว้ยหลักการ 

ที่ชัดเจนและรัดกุม   
(4) เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(5) จัดให้มกีารเก็บรักษาพระราชลญัจกร ตราส าคัญ วัตถ ุและเอกสารส าคัญของ

แผ่นดินตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการตรวจสอบมาตรฐานการเก็บรักษา
ตามหลักวิชาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ

การจัดการความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินและ

ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ 

3.1 การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีมีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนนุการปฏบิัติภารกิจหลักได้
อย่างมีประสทิธิภาพ  

3.3 การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และงานด้าน
การบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 

(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  

(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อสนับสนนุ 
ระบบบริหารจัดการ การปฏิบัตงิาน และการประสานงานระหวา่ง สลค.  
กับส่วนราชการให้มีประสทิธิภาพ  

(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง สลค. กับหน่วยงานตา่ง ๆ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
หนว่ยงานหลักทีม่ีมาตรฐานทางวิชาการ 

ในการสนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรฐัมนตรีให้เกดิผลในทางปฏิบตัิ 
เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อประเทศชาต ิ

และประชาชน 

การพัฒนาส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ให้เป็นองค์กรที่มรีะบบบริหารจัดการ

ความรู้ดา้นวิชาการ ระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน  

เพื่อสนับสนนุและประสานงานราชการ
กับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา สว่นราชการ 
ในพระองค์ ส่วนราชการ และองคก์ร 
ที่เกี่ยวขอ้งใหม้ีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.1 สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
4.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลเชิงรุก รวมทั้ง มีแผนการสร้าง

เส้นทางความก้าวหนา้ในสายอาชีพ  
4.3 บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ  
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(1) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมทั้ง
สนับสนนุการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(2) พัฒนาการบริหารจัดการและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลง 
และเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในลักษณะการท างานแบบบูรณาการ  

(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเปลีย่นแปลงในทุกด้าน  

(4) การสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-2558) 
วิสัยทัศน์ : ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีป็นหน่วยงานหลักทีม่ีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่นนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซ่ึงโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสมพระเกยีรติ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

ยุทธศาสตร์ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก รวมทั้ง 
มแีผนการสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

กา
รพั

ฒ
นา

 
อง

ค์ก
ร 

การน าองค์ความรูม้าใช้ในการวิเคราะห์เพิม่มากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งมีการจดัท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

พระมหากรุณาธคิุณไดร้ับการเผยแพร่แก่
สาธารณชนท่ัวไป 

การขับเคลื่อนการตดิตามและประเมินผล 
การปฏิบัตติามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไก 

และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรี และงานด้านการบริหารจัดการในส่วนท่ีเป็นภารกิจหน้าท่ี 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตร ี

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน 
การปฏิบัตภิารกจิหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พก

าร
ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 
แล

ะคุ
ณ

ภา
พก

าร
ให

้บร
ิกา

ร 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม 
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ 

พระราชลญัจกร ตราส าคัญ วตัถุและ 
เอกสารส าคญัของแผ่นดินได้รับการรักษาและอนุรักษ์

อย่างมีมาตรฐาน 

มติคณะรัฐมนตรไีม่ขดักฎหมาย 

การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรี 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

มีน้อยท่ีสุด 

สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ 
มีมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ  
และปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพ 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



หน้า  7   
แผนปฏิบัติ ราชการส านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2558  

 
 

โครงสร้างส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

ส านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

ส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส านักบริหารกลาง 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ส านักนิติธรรม 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของ  
ฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและ  
มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การประสานงานกับ 

ส่วนราชการในพระองค์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 
จัดสรรงบประมาณ 

แผนงานงบประมาณ 

เป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ผลผลิต 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การสนับสนุนการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

การประสานงานกับส่วนราชการ 
ในพระองค์และการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

271,203,300 บาท 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

630,043,500 บาท 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ  
(ฉบับที่ 11) 

นโยบายของรัฐบาล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22    

แผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการ  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พงบประมาณ พ..ศศ..  25525588 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ส าคัญที่ก าหนดจะด าเนินการ รวมทั้งหมด 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000 บาท แบ่งเป็น 
โครงการ รวม 11 โครงการ งบประมาณรวม 1,948,000 บาท และรายการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 11 รายการ 
งบประมาณรวม 628,227,000 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบได้ดังนี้ 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการ 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

- - 1 7,698,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 

3 292,000 3 594,508,400 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและ
ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลใน
การปฏิบัติ 

- - 7 26,020,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

8 1,656,000 - - 

รวม 11 1,948,000 11 628,227,000 
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จ าแนกตามผูร้ับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ รายการ 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส านักบริหารกลาง 2 18,200   
2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี - -   
3. ส านักนิติธรรม - -   
4. ส านักบริหารงานสารสนเทศ 2 107,000 8 33,718,600 
5. ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบาย

พิเศษ 
- -   

6. ส านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี - -   
7. ส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี - -   
8. ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 29,2000 3 594,508,400 
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 1,500,800   
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 1 30,000   

รวม 11 1,948,000 11 628,227,000 
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โครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร ์
 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
- - - 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซ่ึงโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (สอค.) 
2.1 80,000 

2.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(สอค.) 

2.2 200,000 

2.3 โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามราชประเพณีและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ
ร่วมกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักราชเลขาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ (สอค.) 

2.2 12,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  292,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในการปฏิบัต ิ

- - - 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ศปท.) 
4.1 30,000 

4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบส.) 4.3 65,000 
4.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ (สบส.) 4.3 42,000 
4.4 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กพร.) 
4.3 750,000 

4.5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (กพร.) 

4.3 90,800 

4.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (กพร.) 4.3 660,000 
4.7 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สบก.) 4.4 10,200 
4.8 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ (สบก.) 4.4 8,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  1,656,000 
 รวมทั้งสิ้น 1,948,000 
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รายละเอียดโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีและการจัดการความเสี่ยง
 ที่มีประสิทธิภาพ  

 
- ไม่มีโครงการ - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
 ทีส่มพระเกียรต ิรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ 

2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค 

 การด าเนินการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2–3 วัน  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ได้มีการเผยแพร่ในส่วนภูมิภาค 
o ผลลัพธ์  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ  

ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและ  

ชมนิทรรศการได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมมากขึ้น 

 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตั้งคณะท างาน              - 
2. ส ารวจพื้นที่ด าเนินการและประสาน

การเตรียมการ 
             - 

3. จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ-อุปกรณ์              - 
4. ด าเนินการ              80,000 
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2.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 การด าเนินการ จัดประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพระองค์ กับส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและน าข้อบกพร่องต่า ง ๆ มาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต ส านักเลขาธิกา รคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการในพระองค์มีการประชุมร่วมกัน  

เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพระองค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ลดลง 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตั้งคณะท างาน              - 
2. ขออนุมัติโครงการ              - 
3. รวบรวมข้อมูลฯ จัดท าเอกสาร              75,000 

และจัดหาอุปกรณ์การสัมมนา               
4. ประสานราชการหน่วยงาน              - 
5. จัดประชุม              125,000 
6. สรุปผลการประชุมสัมมนา              - 
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2.3 โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามราชประเพณี และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประ เทศร่วมกับ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักราชเลขาธิการ และกระทรวงต่างประเทศ 

 การด าเนินการ จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 
ร่วมกันระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักราชเลขาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อ

ทบทวนแนวทางและ มีการจัดประชุมหารือเพ่ือทบทวนแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธร์ะหว่างประเทศตามราชประเพณฯี 

o ผลลัพธ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักราชเลขาธิการ และกระทรวง การต่างประเทศ  
สามารถแก้ไขปัญหาและก าหนดแนวทาง ปฏิบัติ ร่วมกันในงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ฯ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายการประสานงาน
ร่วมกัน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนด

แนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่ าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ 

รวมทั้งมีเครือข่ายการประสานงานระหว่างกัน 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              - 
2. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค              - 
3. จัดท าเอกสาร              - 
4. จัดประชุม              12,000 
5. สรุปผลการประชุม/แจ้งสรุปผลการ

ประชุมให้หน่วยงานทราบ/ถือปฏิบัติ 
             - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบาย
 ของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัต ิ 

 
- ไม่มีโครงการ – 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงาน  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  30,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตฯิ จ านวน 4 ครั้ง  
o ผลลัพธ์ ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  และ

หลักการทรงงานเพิ่มมากขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครบถ้วน และแล้วเสร็จตามระยะเวลา  

ที่ก าหนด 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ  

พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานเพิ่มมากขึ้น 
 แผนการด าเนินโครงการ  

กิจกรรม 
ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ               
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ              30,000 
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4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การด าเนินการ จัดฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และความช านาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแนวใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จ านวน 15-50 คน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 65,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต การปฏิบัติงานตามภารกิจของ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวดเร็วและ  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ การปฏิบัติงานของผู้ เข้าร่วม

การอบรมเพิ่มขึ้น 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              - 
2. ติดต่อวิทยากร              - 
3. เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม              - 
4. จัดฝึกอบรม              - 

- หลักสูตรที่ 1              50,000 
- หลักสูตรที่ 2              15,000 

5. สรุปผลการด าเนินโครงการ              - 
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4.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ 
 การด าเนินการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการของ ส านัก

บริหารงานสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ให้ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ ของ ส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรตี่อไป  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ 
o ผลลัพธ์ การปฏิบั ติงานด้านระบบสารสนเทศของ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรมีีข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านระบบสารสนเทศ 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศในภาพรวม 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อนุมัติโครงการ              - 
2. ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ              42,000 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ              - 
4. ติดตามและประเมินผล              - 
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4.4 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการปฏิ บัติราชการของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการ จัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในสหสาชาวิชาที่เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีละเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการทดลอง
ฝึกปฏิบัติจริง ของบุคลากร ส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การ ปฏิบัติภารกิจ ด้านคณะรัฐมนตรีและ
ราชการในพระองค์ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานระหว่างกันของบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี /ราชการในพระองค์ได้รับการพัฒนา

และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
o ผลลัพธ์ การจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี /การปฏิบัติงานเกี่ ยวกับราชการในพระองค์  

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี /ราชการในพระองค์ของ  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้
ทางวิชาการ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
หรือกิจกรรมที่ก าหนด 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี/ราชการในพระองค์ 

 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) 
งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  
1. ก าหนดแนวทางจัดท าหลักสูตร               - 
2. ขออนุมัติโครงการ               - 
3. ด าเนินการฝึกอบรม               - 

- รุ่นท่ี 1               375,000 
- รุ่นท่ี 2               375,000 

4. สรุปผลการด าเนินการ               - 
- รุ่นท่ี 1                
- รุ่นท่ี 2                

5. ติดตามและประเมินผล               - 
- รุ่นท่ี 1                
- รุ่นท่ี 2                
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4.5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพือ่เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 การด าเนินการ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ  

e-Learning ทั้งการอ่าน การเขียน และการฟัง ให้แก่บุคลากร ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ความเห็น แนวคิดและวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ SOC English Club 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,800 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ รู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) 

เพิ่มขึ้น 
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติงานของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้น 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) มากยิ่งขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ                - 
2. ประสานผู้ให้บริการหลักสูตร

พัฒนาทักษะภาษาด้วย
ระบบ e-Learning 

               70,000 

3. ด าเนินการฝึกอบรม 
(เรียนรู้ด้วยตนเอง) 

               - 

4. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เพิ่มเติม (เดือนละ 1 ครั้ง) 

               20,800 

5. ติดตามและประเมินผล                - 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ                - 
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4.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 การด าเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการองค์การ และองค์ความรู้อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีให้แก่บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีจ านวน 100 คน (2 รุ่น ๆ ละ 50 คน) 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 660,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับ  

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่
บุคลากร ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรและได้รับความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล  

o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรทุกระดับ จ านวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้อง

กับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ

ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมขึ้น (เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน) 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              - 
2. ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   รุ่น 

1 
รุ่น 
2 

         660,000 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ   รุ่น 
1 

รุ่น 
2 

         - 

4. ติดตามและประเมินผล       รุ่น 
1 

รุ่น 
2 

     - 
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4.7 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 การด าเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภั ย และฝึกทักษะ  

ด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัยและการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีจ านวน 120 คน (2 รุ่น ๆ ละ 60 คน) 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,200 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 
o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความช านาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย

และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้มีความปลอดภัยในก าร
ท างานและเกิดผลดีต่อองค์กร 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะและความช านาญในการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              - 
2. ด าเนินการฝึกอบรม              - 
3. สรุปผลการด าเนินการ              - 
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4.8 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ 
 การด าเนินการ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้และทักษะการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีจ านวน 50 คน 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารกลาง 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร 
o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความช านาญในการใช้วิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

และสามารถน ามาใช้ในการปฏิ บัติงานและประสานแจ้งเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ  

ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ความสามารถกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่ทางราชการและใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างด ี
 แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม 
ป ี
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ              - 
2. ด าเนินการฝึกอบรม              8,000 
3. สรุปผลการด าเนินการ              - 
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โครงการจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
ยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สบก. 1. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  4.4 10,200 
 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ 4.4 8,000 
 รวม  18,200 

กปค. - - - 
สบส. 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.3 65,000 
 4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ด้านระบบสารสนเทศ 
4.3 42,000 

 รวม  107,000 
สนธ. - - - 
สพต. - - - 
สวค. - - - 
สปค. - - - 
สอค. 5. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในส่วนภูมิภาค (สอค.) 

2.1 80,000 

 6. โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ (สอค.) 

2.2 200,000 

 7. โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี
และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ
ร่วมกับ สลค. รล. และ กต. (สอค.) 

2.2 12,000 

 รวม  292,000 
กพร. 8. โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ สลค. 
4.3 750,000 

 9. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.3 90,800 

 10.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ภาครัฐแนวใหม่ 

4.3 660,000 

 รวม  1,500,800 
กตส. - - - 
ศปท. 11.  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

  และประพฤติมิชอบใน สลค. (ศปท.) 
4.1 30,000 

 รวม  30,000 
  รวมทั้งสิ้น 1,948,000 
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รายละเอียดโครงการจ าแนกตามผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบรหิารกลาง 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เป้า 

ประสงค์ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน (บาท) ประเภท 
1. โครงการฝึกอบรม

ความรู้เบื้องต้นในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึกทักษะด้านการวาง
แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย
และการอพยพในเบื้องต้นให้แก่บุคลากร สลค. 
จ านวน 120 คน 

4.4 10,200 งบรายจ่ายอื่น 

2. โครงการฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นในการใช้
วิทยุสื่อสารในราชการ 

จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่อง
วิทยุสื่อสาร รวมท้ังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร สลค. 
จ านวน 50 คน 

4.4 8,000 งบรายจ่ายอื่น 

  รวม 18,200 
 

กองการประชุมคณะรัฐมนตร ี
- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

 
ส านักนิติธรรม 

- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

โครงการ ลักษณะโครงการ 
เป้า 

ประสงค์ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน (บาท) ประเภท 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

จัดอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่ให้แก่บุคลากร 
สลค. จ านวน 15-50 คน  

4.3 65,000 งบรายจ่ายอื่น 

2. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศ 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการของส านักบริหารงาน
สารสนเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

4.3 42,000 งบรายจ่ายอื่น 

  รวม 107,000 
 

ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
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ส านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

 
ส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ี

- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
 

ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

โครงการ ลักษณะโครงการ เป้า 
ประสงค์ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน (บาท) ประเภท 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐในส่วน
ภูมิภาค 

จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจในส่วนภูมิภาค ปี 1 ครั้ง (2-3 วัน) 

2.1 80,000 งบรายจ่ายอื่น 

2. โครงการจดัประชุม 
สัมมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์  

จัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพระองค์
และ สลค. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ
น าข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  

2.2 200,000 งบรายจ่ายอื่น 

3 โครงการประชุมหารือ
เพื่อทบทวนแนวทาง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
ตามราชประเพณีและ
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ชาวต่างประเทศ 
ร่วมกับ สลค. สรล. และ 
กต.  

จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี และการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 
ชาวต่างประเทศร่วมกันระหว่างร่วมกับ สลค. 
สรล. และ กต. 

2.2 12,000 งบรายจ่ายอื่น 

  รวม 292,000 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โครงการ ลักษณะโครงการ เป้า 
ประสงค ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 
(บาท) 

ประเภท 

1. โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ทางวิชาการที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการของ 
สลค.  

จัดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการในสหสาชา วิชา และเพิ่มพูนทักษะ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการทดลอง  
ฝึกปฏิบัติจริงให้แก่บุคลากร สลค. จ านวน 100 คน 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีและ
ราชการในพระองคมี์ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4.3 750,000 งบรายจ่ายอื่น 

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพือ่เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร สลค. 
ผ่านระบบ e-Learning และชมรม
ภาษาอังกฤษ สลค.   

4.3 90,800 งบรายจ่ายอื่น 

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ 

จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่บุคลากร สลค. จ านวน 100 คน 

4.3 660,000 งบรายจ่ายอื่น 

  รวม 1,500,800 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- ไม่มีโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ ลักษณะโครงการ เป้า 
ประสงค ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 
(บาท) 

ประเภท 

1. โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 4 ครั้ง 4.3 30,000 งบรายจ่ายอื่น 

  รวม 30,000 
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รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
1. การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบน

ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
สบส. 7,698,600 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  7,698,600 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซ่ึงโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สอค. 537,738,400 
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สอค. 47,770,000 
4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ สอค. 9,000,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  594,508,400 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนนุการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ให้เกิดผลในการปฏิบัต ิ
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ส าหรบัติดตั้งโปรแกรมห้องสมดุอัตโนมตัิทดแทน

ของเดิม 
สบส. 170,000 

6. การจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย สบส. 13,030,000 
7. การปรับปรุงบริการระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอรเ์น็ต โดยใช้ระบบคลาวดภ์าครัฐ 

(G-Cloud) 
สบส. 5,000,000 

8. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี สบส. 2,500,000 
9. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) ส าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลระบบสารสนเทศอัตโนมัติ 
สบส. 1,970,000 

10. การจัดหาระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต สบส. 1,850,000 
11. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สบส. 1,500,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  26,020,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

- - - 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4  - 

รวม 628,227,000 
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยง
 ที่มีประสิทธิภาพ  

 
1. การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 การด าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถรองรับการใช้งานบน

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,698,600 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (30 วัน)               
- งวดที่ 2 (150 วัน)               
- งวดที่ 3 (180 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1               2,694,510 
- งวดที่ 2               2,694,510 
- งวดที่ 3               2,309,580 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณแีละธรรมเนียมปฏิบัต ิ
 ทีส่มพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
 
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การด าเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 537,738,400 บาท (รายจ่ายอื่น) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประมาณการสรา้งเครื่องราชฯ และ 
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ  

             - 

2. จัดประชุม คกก. บริหารงานการสร้าง-
ซ่อมเครื่องราชฯ 

             - 

3. ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างฯ               150,000,000 
4. ตั้ง คกก. ตรวจรับพสัดุฯ              - 
5. ผู้รับจ้างด าเนินการ-ตรวจรับงาน              387,738,400 

 
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การด าเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 47,770,000 บาท (รายจ่ายอื่น) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจเครื่องราชฯ รับคืน               - 
2. ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และ 

แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ  
             - 

3. จัดประชุม คกก. บรหิารงานการสรา้ง-
ซ่อมเครื่องราชฯ 

             - 

4. ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างฯ               - 
5. ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ              - 
6. ผู้รับจ้างด าเนินการ-ตรวจรับงาน              47,770,000 
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4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ  
 ด าเนินการ พิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ ตามจ านวนที่ก าหนด 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท (งบด าเนินงาน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม/ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1              4,500,000 
2. จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2              200,000 
3. จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3              4,000,000 
4. จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 4              300,000 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบาย
 ของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ  

5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนของเดิม 
 การด าเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติทดแทนของเดิม 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าคณุลักษณะเฉพาะ (Specification)              - 
2. ขออนุมัติ              - 
3. จัดซื้อจัดจ้าง              - 
4. ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมลู (45 วัน)              - 
5. ตรวจรับงาน              170,000 
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6. การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 การด าเนินการ จัดหาระบบและอุปกรณ์ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องลูกข่าย 
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่เพ่ือทดแทนระบบเดิ ม รวมทั้ง 
การพัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบและอุปกรณระบบส ารองสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,030,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม/ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (30 วัน)               
- งวดที่ 2 (150 วัน)               
- งวดที่ 3 (180 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1               3,909,336 
- งวดที่ 2               4,560,332 
- งวดที่ 3               4,560,332 

 7. การปรับปรุงบริการระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ 
 การด าเนินการ ปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (60 วัน)               
- งวดที่ 2 (150 วัน)               
- งวดที่ 3 (180 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1                
- งวดที่ 2                
- งวดที่ 3                

 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินการ 
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8. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 การด าเนินการ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

นอกสถานที่ เช่น อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยส าหรับการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน อุปกรณ์เครือข่าย โปรแกรม
บริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับองค์กร โปรแกรมการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โปรแกรมส่งรหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านส าหรับระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับประมวลผล   

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (30 วัน)               
- งวดที่ 2 (100 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1               875,000 
- งวดที่ 2               1,625,000 

 
9. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ

อัตโนมัติ 
 การด าเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอัตโนมัติ  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,970,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าคณุลักษณะเฉพาะ (Specification)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน (120 วัน)               
5. ตรวจรับงาน              1,970,000 
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10. การจัดหาระบบบริหารจัดการช่องทางรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต 
 การด าเนินการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต 

เพ่ือรองรับการใช้งานเว็บไซต์และ application ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,850,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม/ร้อยละของการด าเนินกจิกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (30 วัน)               
- งวดที่ 2 (100 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1               647,500 
- งวดที่ 2               1,202,500 
 

11. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย 
 การด าเนินการ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ระบบ เพ่ือให้ครอบคลุม

พ้ืนที่รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (งบลงทุน) 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินการ 

กิจกรรม ปี 
57 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปี 2557-2558) งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าคณุลักษณะเฉพาะ (Specification)               
2. ขออนุมัติ               
3. จัดซื้อจัดจ้าง               
4. ส่งมอบงาน               

- งวดที่ 1 (30 วัน)               
- งวดที่ 2 (100 วัน)               

5. ตรวจรับงาน               
- งวดที่ 1               525,000 
- งวดที่ 2               975,000 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไม่มีรายการ – 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 3 3   

การติดตามและการติดตามและ  
การรายงานผลการด าเนินการการรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  

ชื่อโครงการ/รายการ    (1)         
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการ ICT   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จ านวน  (5) บาท 
ตัวช้ีวัดผลผลิต    (6)        
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์    (7)    
ชื่อผู้ประสานงาน    (8)    หมายเลขโทรศัพท์     (9)         

กิจกรรม 
(10) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(11) 
ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ 

ปัญหาและอุปสรรค 
(12) 

ร้อยละของ
ผลการ

ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

(13) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ใช้ไป 
(16) 

หมายเหตุ 
(17) 

ตามแผน 
(14)  

ด าเนินการจริง 
(15) 

        
        
        

รวมร้อยละ 
ตามแผนการด าเนินกิจกรรม 

 รวมร้อยละ 
ตามผลการด าเนินกิจกรรม 

     

 
(18) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี)้ 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา  ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

   
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 18 ช่อง ดังนี้ 
ช่องท่ี 1  ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ด าเนินการ  
ช่องท่ี 2  แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
ช่องท่ี 3  ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ช่องท่ี 5 จ านวน ระบุจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ช่องท่ี 6 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 7 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 8 ชื่อผู้ประสานงาน ระบชุื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 9 หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบหุมายเลขโทรศัพทผ์ู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 10 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 11 ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความส าคัญของกิจกรรมโดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมทุก

กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 
ช่องท่ี 12  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการ

ด าเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ 

ช่องท่ี 13 ร้อยละของผลการด าเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมความส าเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 

ช่องท่ี 14 ระยะเวลาด าเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 15 ระยะเวลาด าเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการจริง 
ช่องท่ี 16 งบประมาณใช้ไป ใส่จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงในการด าเนินโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 17 หมายเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ช่องท่ี 18  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

หมายเหตุ 1. คณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการต่อคณะท างานฯ ทุกเดือน และส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.) จะจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีที่ส านักและกองจัดท ารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สปค. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-7, 10, และ 14 
ให้เรียบร้อย โดยส านักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที ่8-9,  11-13 และ 15-18 
 3. หากส านักและกองมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ข้อมูลส าคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนจากที่เคยก าหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สปค. ด้วย 



 
ภาคผนวก ภาคผนวก   
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ภาคผนวก 1 
 

อ านาจหน้าที่ของสว่นราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
1. ส านักบริหารกลาง 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน าเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ   

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ  

ส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 

(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี  
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส านักนิติธรรม ส านักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ  
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
                                                 
 ล าดับที่ 1- 8 เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  
 ล าดับที่ 9-11 เป็นอ านาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
 ล าดับที่ 12  เป็นอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ ์ 

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เป็นส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนว่ยบรกิารรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. ส านักนิติธรรม  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย  รวมทั้ง
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง  
พระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน าร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดท าค าชี้แจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญั ติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(6) ประสานงานกับรัฐสภา ในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(7) ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าพิพากษาและ 
ค าวินิจฉัยของศาล และเรื่องส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(8) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(9) ตรวจสอบ จ าแนกประเภทและจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท าข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องส าคัญต่าง ๆ  
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ส านักบริหารงานสารสนเทศ  

(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
5. ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่ วยงานของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่เก่ียวข้อง1 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป1 

(3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(4) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(5) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(6) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
                                                 
1  ค าสั่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 27/2554 เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจ าส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านายการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏบิัตริาชการ และสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 
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6. ส านักวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ 
การประชุมอ่ืน  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. ส านักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ย วข้องกับการ
ด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี2 

(2) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท าและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(3) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อ
รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

(5) ด าเนินการพัฒนา ก าหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการด าเนินงานของ  
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

                                                 
2 มติการประชุมหารอืข้อราชการระดับผูบ้ริหาร คร้ังที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 
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(6) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผ ล 
การด าเนินงานประจ าปี  การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
8. ส านักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ  

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา 
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม  
ราชประเพณี ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโ องการที่มิ ใช่การเสนอกฎหมาย 
เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(4) ก าหนดมาตรฐ าน  หลั ก เ กณฑ์  ระ เบี ยบ  และวิ ธี ปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์3 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

                                                 
3  ค าสั่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 46/2555 เร่ือง การโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าปฏิบัตหิน้าที่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2555 
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9. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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12. ส านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และ

ก าหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดท าธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดท าและจ าหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  47   
แผนปฏิบัติ ราชการส านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2558  

 
 

 



หน้า  48 
แผนปฏิบัติ ราชการส านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2558  

 
 
 


	01_คำนำ-สารบัญ
	02_ส่วนที่1_บทสรุปผู้บริหาร-1
	03_ส่วนที่1_แผนภาพเชื่อมโยง-A3
	04_ส่วนที่1_โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่-1
	05_ส่วนที่2_ภาพรวมโครงการ
	06_ส่วนทื่ 2_โครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์-1+
	08_ส่วนที่2_โครงการจำแนกตามผู้รับผิดชอบ+
	09_ส่วนที่2_รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ
	11_ส่วนที่3_2แบบการติดตาม
	12_ส่วนที่3_3คำอธิบาย+ภาคผนวก
	13_ภารกิจกอง สำนัก ภาคผนวก 1
	ใบคั่น
	ปกแผน-58-1

