
 

 



  
ค ำน ำค ำน ำ  

  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้วิเครำะห์ข้อมูลและพิจำรณำบรรจุโครงกำรต่ำง ๆ 
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้อง
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2560 – 2565 ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” ซึ่งโครงกำรต่ำง ๆ ได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำรจำก
คณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือน ำมำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำ 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  
 
 
 

คณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ตุลำคม 2564 

  



สำรบัญสำรบัญ  
หน้ำ 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำน  

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 3 
 โครงสร้ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 4 
 ภำรกิจส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 5 
 อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 5 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 12 
 โครงสร้ำงภำพรวมระบบสำรสนเทศ 13 

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 17 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 18 

 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 19 

 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมโครงกำร 20 
ส่วนที่ 4 : วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 21  
 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 22 

ภำคผนวก 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 24 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

และกลยุทธ์ของ สลค.  
 แผนที่ยุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 -2565  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแผนการด าเนินโครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ไว้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคสมัยในอีกสองทศวรรษข้างหน้า 

ที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่นยืน 

2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : ขับเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  : สร้างสังคมคุณภาพทีท่ั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : ปรบัเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  : พัฒนาก าลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  : สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ สลค. ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ คือ “ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” 

2. ยุทธศาสตร์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 – 2565 ก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของ สลค. รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและ         
มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพฒันาระบบบริหารจัดการเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัตงิานในภารกิจหลัก

ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค. 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาระบบ ICT ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การเสรมิสร้างและพฒันาทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สลค. 

 ทั้งนี้  ได้มีการก าหนดให้มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสอดคล้องและสนองตอบ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ สลค. และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ สลค. ดังนี ้

โครงการ 
ความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ สลค. ยุทธศาสตร์ ICT สลค. 

1. โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการประกาศราชกจิจานุเบกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. โครงการปรบัปรงุระบบทะเบียนฐานันดร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
3. โครงการปรบัปรุงระบบรกัษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

4. โครงการปรบัปรงุระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
5. โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
 ส่วนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ในแต่ละปีนั้น 
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการและประชุมคณะกรรมการดิจิทัล สลค. ในรอบระยะเวลา  
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อติดตามและให้ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป  



 
 
 
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง    
และมีประสิทธิภาพ 

2. ติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทีส่ าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

วิสัยทัศน์ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน         

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรือ่งเสนอต่อ    
     คณะรัฐมนตร ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การพฒันาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและ 
                       มติคณะรัฐมนตรี และพฒันาฐานข้อมลูส าหรบัการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพฒันากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพฒันาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนบัสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
  ที่เกี่ยวข้อง 
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หนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) 

หน่วยงานภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส านักงานเลขาธิการ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

กองนิติธรรม 

กองบริหารงานสารสนเทศ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา                        
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

     ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 ก าหนดใหส้ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ ดังนี ้
1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตร ี
2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา 
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 
4. ภารกจิเกี่ยวกับการประสานราชการกบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐ 
5. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 

อ านาจหน้าท่ีของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการ

ด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่ประชาชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือ 

ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีหน่วยงานภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. ส านักงานเลขาธิการ 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ
น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

(2) ด าเนินการเกีย่วกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ  

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ  ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของ  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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 าเนินการเกี่ยวกับ  
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3. กองนิติธรรม  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อน าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน าร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดท าค าช้ีแจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามณะรัฐมนตรี 
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(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับ  
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภา เสนอต่อรัฐสภา การรั บร่ างกฎหมาย 
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกต
ของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภาและ
ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรฐั ในการไปร่วมประชุม ช้ีแจงและแสดงความคิดเหน็
ต่อคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ค าพิพากษาและค าวินิจฉัยของศาล และเรื่องส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. กองบริหารงานสารสนเทศ  

(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกั บ 

การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 



 แผนปฏิบัติ การดิจิทัล  ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนต รี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2565 
 

 

 -8- 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบาย
พิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรือ่งทีก่ระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนา
ระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่  
ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติ
คณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท า
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลง
ต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการน า
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและ 
ผลการด าเนินงานของรัฐบาล 
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(4) ด าเนินการพัฒนา ก าหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานของ 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผล  

การด าเนินงานประจ าปี การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวช้ีวัด เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 
8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงาน
กับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา

หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี  
การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้น
จากต าแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอ
กฎหมายเพื่อน าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(4) ก าหนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์  ระเบียบ และวิ ธีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอี ยดประกอบ 
แบบ เ ครื่ อ ง ร าชอิ ส ริ ย าภร ณ์  แล ะก า ร วา ง แผนการสร้ า ง  ก า ร ซ่ อ มและการจ่ าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 
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(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ  ในราชกิจจานุเบกษา จัดท า
ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและ 
เรื่องส าคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. กลุ ่ม งานดูแลและพัฒนาศักยภาพนัก เ ร ียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา   

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 

(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(1) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่ าง ๆ และ
ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล  ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนต รี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2565 
 

 

 -11- 

5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้ าที่ใน 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)  

(1) ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการ
จัดท าราชกิจจานุเบกษา 

(2) ให้บรกิารแกส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบัการจัดพมิพ์ประกาศนียบัตรก ากบั
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ 

(3) ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา 
(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร 

กฎหมาย รายงานประจ าปี ก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 โครงสร้างภาพรวมระบบสารสนเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2565                               
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โครงสร้างภาพรวมระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

ภารกิจด้านคณะรัฐมนตร ี

ภารกิจด้านการประสานราชการ 
กับส่วนราชการในพระองค์ 

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการองค์การ 

(ระบบ Back Office) 

 ระบบ SOC Portal 

 ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

ภารกิจด้านรัฐสภา 

ภารกิจด้านประชาชน 
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ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกจิของ สลค. 
 

ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
โปรแกรมหรือเว็บไซต์ 
ส าหรับเรียกใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

1. การเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศของ สลค. 

1.1 ระบบสารสนเทศส าหรับการสืบคน้ข้อมูลส าคญัของ สลค. (Soc Portal) 
1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (https://saraban.soc.go.th) 

2. ระบบสารสนเทศตามภารกิจ 

 2.1 ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี 

 1) ระบบงานติดตามสถานภาพเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี (ทุกกอง) 

ระบบส าหรับติดตามสถานภาพของเรื่องที่กระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ที่อ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ค้นหารายละเอียด  และ
จัดท ารายงานได้ 

https://portal.soc.go.th กองที่มีภารกิจใน
การจัดท าเรื่อง

เสนอ
คณะรัฐมนตร ี

 2) ระบบข้อมลูมติคณะรัฐมนตรี 
(กบส.) 

ข้อมูลสรุปสาระส าคญัของมตคิณะรฐัมนตร ีข้อมลูส าเนาเอกสารมติคณะรัฐมนตรี 
และเอกสารประกอบ ข้อมลูรายงานการประชุมคณะรฐัมนตรี และข้อมลูการจ าแนก
ประเภทหมวดหมูข่องมติคณะรฐัมนตรี แตล่ะเรื่อง โดยจดัเก็บข้อมลูจากปัจจุบัน
ย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2475 

https://portal.soc.go.th 
หรือ 

เว็บไซต์ สลค. 
https://www.soc.go.th 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 3) ระบบข้อมลูประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.) 

ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่ในเรื่องที่น่าสนใจ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะรัฐมนตร ี

https://portal.soc.go.th 
หรือ 

เว็บไซต์ สลค. 
https://www.soc.go.th 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 4) ระบบข้อมลูคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรหีรือกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง (กบส.) 

ข้อมูลคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี, โดยกฎหมาย และอื่น ๆ 
รายละเอียดประกอบด้วยอ านาจหน้าที่พร้อมองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
แต่ละชุด 

https://portal.soc.go.th 
 

ส านัก กอง กลุ่ม 
ศูนย์ ภายใน 

สลค. 
 5) ระบบข้อมลูคณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภา (กบส.) 

ข้อมูลรายชื่อคณะรัฐมนตรีและการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ชุดที่ 1-ปัจจบุัน    
พร้อมท้ังข้อมูลการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในแตล่ะชุด 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 6) ระบบข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี (กสค.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เช่ือมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 7) ระบบจัดวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 

ระบบจัดท าข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี สามารถผลิตแผ่นซีดี 
และเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเว็บ application ได้ในกรณียกเลิก
การผลิตแผ่นซีดี ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบเรียกดูระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ได้ 

https://portal.soc.go.th 
ระบบ M-VARA 

กปค. 

       8) ระบบงานเพื่อเรยีกดรูะเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย 
เครื่องแท็บเลต็/ระบบสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดรูะเบยีบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเลต็ และสามารถเรียกดูสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีแตล่ะสัปดาหไ์ด้ 

ระบบ M-VARA คณะรัฐมนตรี  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

       9) ระบบข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลหรือ 
คณะบุคคลที่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
(กบส.) 

เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานขอ้มูลภายในของ สลค. ได้แก่ ข้อมูล
คณะกรรมการ ข้อมูลการด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีและการเปน็สมาชิก
รัฐสภา ข้อมูลการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชฯ และเช่ือมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของหนว่ยงานภายนอก ได้แก่ ข้อมลูทะเบียนราษฎรจ์ากกรมการปกครอง 
ข้อมูลผูต้้องขังจากกรมราชทัณฑ์ และข้อมลูข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

https://portal.soc.go.th กอค. 

 10) ระบบลงทะเบียนผู้ช้ีแจง 
(กปค.) 

ระบบส าหรับบันทึกข้อมลูผูม้าชี้แจงที่มาน าเสนอข้อมลูรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตล่ะครั้ง ตลอดจน
จัดพิมพ์รายช่ือผูม้าชี้แจง และผังที่น่ังผู้มาชี้แจงได ้

http://vararegis.soc.go.th/ กปค. 

 11) ระบบแจ้งข่าวสาร (กบส.) เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะข้อความ รปูภาพ 
หรือเอกสาร PDF ไปยังผู้ใช้งาน โดยสามารถแสดงข้อความบน Smartphone 
หรือเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งใช้งานได้กบัระบบปฏบิัติการ IOS และ Android 

ระบบแจ้งข้อมูล 
 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 2.2 ภารกิจด้านรัฐสภา 

1) ระบบตดิตามสถานภาพ          
ร่างกฎหมาย (กนธ.) 

ระบบเพื่อการติดตามสถานภาพการเสนอร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ https://portal.soc.go.th กนธ. 

2) ระบบข้อมลูความเห็นกฤษฎีกา 
(กนธ.) 

ข้อมูลสรุปความเห็นกฤษฎีกาฉบับย่อ ประกอบด้วย สรุปประเด็นส าคัญ และ
กฎหมายหลักท่ีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ท่ี สคก. มีความเห็นเสนอกลับมายัง สลค. 

https://portal.soc.go.th กนธ. 

2.3 ภารกิจด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 

1) ระบบข้อมลูทะเบียนฐานันดร 
(กอค.) 

ข้อมูลประวตัิการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของผูไ้ดร้บั
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ตั้งแต่ปี 2510 ถึงปีปัจจุบัน เพื่อใช้       
ในการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแก่ส่วนราชการและบุคคลที่ขอรับบริการ 

โปรแกรมทะเบียนฐานันดร กอค. 
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ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
โปรแกรมหรือเว็บไซต์ 
ส าหรับเรียกใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

2) ระบบงานเขียนประกาศนยีบัตร
ก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละสญัญาบัตร
ยศด้วยพล็อตเตอร์ (กอค.) 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนใบประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ ด้วยโปรแกรมบันทึกข้อมลูรายชื่อ
และเขียนประกาศนยีบัตรด้วยพลอ็ตเตอร ์

โปรแกรมการพิมพ์ประกาศนียบัตร
เครื่องราชฯ และสญัญาบตัร 

สอค. 

3) ระบบข้อมลูการขอพระราชทาน
ความเป็นธรรม (กอค.) 

เพื่อติดตามสถานภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานความเป็นธรรม และ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ  

https://portal.soc.go.th กอค. 

4) ระบบข้อมลูการขอพระราชทาน
อภัยโทษ (กอค.) 

เพื่อติดตามสถานภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษของ
นักโทษแต่ละราย  

https://portal.soc.go.th กอค. 

5) ระบบข้อมลูการสถาปนาและ
แต่งตั้ง (กอค.) 

ระบบส าหรับจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลการสถาปนาและแต่งตั้ง https://portal.soc.go.th กอค. 

6) ระบบข้อมลูทะเบียนฐานันดร
ประวัตสิมาชิกแห่งเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝา่ยหน้าและฝ่ายใน (กอค.) 

เพื่อตรวจสอบข้อมลูทะเบียนประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
จุลจอมเกล้า เช่น ทะเบียนประวตัริาชวงศ์ ทะเบียนประวตัิฝ่ายหน้าและ    
ฝ่ายใน  รวมทั้งการจดัพิมพ์เอกสารรูปเล่มทะเบียนประวัตสิมาชิกแหง่
เครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกลา้  

ระบบข้อมลูทะเบียนฐานันดร
ประวตัสิมาชิกแห่ง

เครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกลา้ 
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  

กอค. 

 2.4 ภารกิจด้านประชาชน 

1) เว็บไซตร์าชกิจจานุเบกษา 
(กอค.) 

ข้อมูลเนื้อหากฎหมายและข้อมลูส าคัญที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนรับทราบตั้งแต่ปี 2427-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค้นหาอย่างง่ายจากช่ือ
เรื่อง หรือค้นหาด้วยเง่ือนไขเพิ่มเตมิ เช่น ประเภทเรื่อง หรือวันที่ประกาศราช
กิจจานุเบกษาได้ 

www.mratchakitcha.soc.go.th 
 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 
และประชาชน

ทั่วไป 

2) เว็บไซตส์ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (กบส.) 

ข้อมูลข่าวสารของ สลค. ที่เผยแพร่แก่ประชาชนทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อมูล     
ที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี สลค. ข้อมูลตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข่าวสารนานาสาระ เป็นต้น 

https://www.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 
และประชาชน

ทั่วไป 

3) ระบบข้อมลูทะเบียนฐานันดร 
บนอินเทอร์เน็ต (กอค.) 

เพื่อใหส้่วนราชการและหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมลู ประวตัิการไดร้ับ
พระราชทานเครือ่งราชฯ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเบียนฐานนัดรไดด้้วยตัวเอง 

www.thanundon.soc.go.th กอค. และ  
ผู้ไดร้ับ

พระราชทาน
เครื่องราชฯ 

 2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์การ (ระบบ Back Office) 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เช่น การรับ การส่ง การติดตาม
สถานภาพเอกสาร เป็นต้น 

ระบบงานเฉพาะ กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค.  

2) ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) (สลธ.) 

ข้อมูลบุคลากรของข้าราชการ พนกังานราชการ และลูกจ้าง เช่น ประวัติ
การศึกษา/ฝึกอบรม ประวัติการรบัราชการ ประวตัิการเลื่อนต าแหน่งและ   
ขั้นเงินเดือน และสถิติวันลา เป็นตน้ 

http://dpis.soc.go.th:8080/ สลธ. ข้าราชการ 
สลค. (เป็นข้อมลู

ส่วนบุคคล) 

3) ระบบงานบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ  (GFMIS) (สลธ.) 

เพื่อการตั้งเบิกจ่าย การส่งข้อมลูภาษี รายงานการจดัซื้อจัดจ้าง และรายงาน
งบประมาณทั่วไป 

SAPlogon สลธ. 

4) ระบบงานเงินเดือน (สลธ.)  เพื่อค านวณเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ค านวณภาษี พิมพ์ slip 
เงินเดือน และพิมพ์รายงานส่งธนาคารและส่งกรมบัญชีกลาง 

SAPlogon สลธ. 

5) ระบบข้อมลูพัสดุ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ (กอค.) 

เพื่อเกบ็รักษาข้อมูลจ านวนเครื่องราชอิสรยิาภรณร์ับคนื/คงคลัง ส าหรบัเครื่องราชฯ 
ช้ันสูง เครื่องราชฯ โบราณ อ านวยประโยชน์แก่การวางแผนจดัสร้างและซ่อม
เครื่องราชฯ และการควบคมุตรวจสอบจ านวนเครื่องราชฯ 

http://10.1.8.99/stock 
system/backend 

กอค. 

6) ระบบตดิตามสถานภาพ
โครงการ (กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

เพื่อจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสถานภาพโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ ระบบออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา/เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ เช่น สถานะโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นต้น 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

7) ระบบจองห้องประชุม  
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

ระบบส าหรับตรวจสอบห้องว่าง และด าเนินการจองห้องประชุมตามวันเวลา          
ที่ต้องการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดประกอบอื่นที่ต้องการ เช่น อาหารว่าง อุปกรณ์
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

8) ระบบจองยานพาหนะ 
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

ระบบส าหรับการจองยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ เป็นระบบท่ีพัฒนา      
ขึ้นใหม่ เพื่อลดกระดาษ ท าให้การจองยานพาหนะ สะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจน
สามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานได้ 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

9) ระบบข้อมลูกระดาน
ประชาสมัพันธ์ 

ระบบกลางส าหรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ส านัก/กองต้องการประชาสัมพันธ์บน
หน้า Soc Portal ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวก สามารถก าหนด
ความส าคัญ/เร่งด่วนของข่าวที่ต้องการเผยแพร่ได้ 
 

https://portal.soc.go.th กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

http://10.1.8.99/stock_
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ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
โปรแกรมหรือเว็บไซต์ 
ส าหรับเรียกใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

10) ระบบข้อมลูหนังสือเวียน       
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

ระบบส าหรบัจัดเก็บและสืบคน้ข้อมลูหนังสือเวียนต่าง ๆ ภายใน สลค. สามารถ
เรยีกดเูรือ่งและเอกสารและรายงานสถิตไิด ้สามารถดรูายละเอยีดผู้อ่านและไม่อ่าน
หนังสือเวียนได้ ตลอดจนก าหนดใหผู้้อ่านตอบกลบัหนังสือเวียนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ 
สามารถใช้ระบบนีท้ดแทนการเวยีนหนังสือด้วยกระดาษได้   

https://portal.soc.go.th   กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

11) ระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)  
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

ระบบส าหรับจดัเก็บและสืบค้นองค์ความรู้ตา่ง ๆ ซึ่งกอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถ
ใช้งานในการจัดเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ     
การปฏิบัติงานได ้

https://portal.soc.go.th   กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

12) ระบบ Help Desk  
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

ระบบส าหรับการแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์และระบบงานสารสนเทศ 
สามารถบันทึกข้อมูลผูแ้จ้ง/ปัญหา/ผู้ด าเนินการแกไ้ข/ผลการแก้ไขได้  
ซึ่งจะท าให้การรับแจ้งและการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ สลค. เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถติดตาม 
การด าเนินการได้ในทุกขั้นตอน 

https://portal.soc.go.th   กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

13) ระบบข้อมลูตราเครื่องหมาย
ราชการ (กอค.) 

ระบบส าหรับจดัเก็บและสืบค้นรายละเอยีด/รูปภาพตราเครื่องหมายราชการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่น าขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

https://portal.soc.go.th   กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

14) ระบบการมอบหมาย
คณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลธ.) 

ระบบส าหรับจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลการมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหาร สลค. เข้าร่วมประชุมหรือเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการตา่ง ๆ สามารถสืบค้นและเรียกดรูายงานได้ 
ท าให้การมอบหมายเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ข้อมูลไม่ซ้ าซ้อนกัน 

https://portal.soc.go.th   สลธ. และ
ผู้บริหาร สลค. 

15) ระบบสมุดโทรศัพท ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กบส.) 

ระบบส าหรับจดัเก็บและสืบค้นข้อมูลการติดต่อของบุคลากร สลค. ได้ 
ประกอบด้วย รายชื่อ ต าแหน่งงาน สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยออกแบบระบบให้สามารถสืบค้นข้อมลูและโทร.ออกจาก
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ด้ทันที 

https://portal.soc.go.th   กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

16) ระบบวันลาและลงเวลา
ปฏิบัติงาน ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

 ระบบส าหรับบันทึกและพิมพ์วันลา อนุมัติวันลา จัดพิมพ์รายงานการลา และ
การลงเวลาปฏิบตัิงาน ของบุคลากร สลค. 

http://fingerscan.soc.go.th:82  กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

17) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(ELIB) (สลธ.) 

ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น 

โปรแกรมห้องสมดุอัตโนมตั ิ สลธ. 

18) ระบบฐานข้อมลูภาพ (สลธ.) เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพเหตุการณ์ บุคคลส าคัญของการบริหารราชการ
แผ่นดิน และวัตถุพิพิธภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและจัดเก็บโดยระบบ 
ที่ เป็นมาตรฐาน  รวมทั้งมีการใช้บริการสืบค้นข้อมูลภาพ  

โปรแกรม Fotostation  สลธ. 

19) ระบบการเผยแพร่ราชกิจจา
นุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ (กอค.) 

เป็นระบบที่สามารถจัดเตรียมเรื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนรับเรื่องจาก  

ส่วนราชการ จัดรูปแบบเอกสาร ตลอดจนด าเนินการเผยแพร่เรื่อง  
ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  

http://rkjpublic.soc.go.th กอค. 

20) ระบบสารสนเทศทะเบยีน
ครุภณัฑ์ (สลธ.) 

เพื่อบันทึกและเรียกดูรายงานการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของครุภัณฑ์ 
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้งานของครุภัณฑ์ การจัดหมวดหมู่ประเภท
ครุภัณฑ์ตามการจ าแนกประเภทของส านักงบประมาณ  

  https://portal.soc.go.th หรือ 
http://karupun.soc.go.th  

 

กอง กลุ่ม ศูนย์ 
ภายใน สลค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.soc.go.th/


 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มีเป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  :   ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในภารกิจหลักของ 
สลค. 

ระบบ ICT สามารถตอบสนองความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงระบบใน
อนาคตเพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจหลักของ 
สลค. ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จ านวนระบบงานที่ พัฒนาขึ้นมา
ใหม่ หรือระบบงานที่มีการปรับปรุง
โดยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การบริหาร
จัดการระบบสารสน เทศเพ่ื อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการให้ระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์สารสนเทศที่มีอยู่หรือที่จะจัดหา
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และมีความ
ทันสมัย 

ร้อยละของบุคลากร สลค. ที่ มี
ความเห็นว่าระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์ IT ตรงกับความต้องการใช้
งานและทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ ส าร ให้ มี ค ว ามมั่ น ค ง
ปลอดภัย 

ระบบ ICT ของ สลค. มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

3.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ใน 
การรักษาความมั่ นคงปลอดภั ย   
ด้านสารสนเทศ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ได้รับความเห็นชอบ
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.2 ระบบไม่ได้รับความเสียหาย
หรือถูกโจมตีจากภัยคุกคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะด้าน ICT ของ
บุคลากร สลค. 

4.1 บุคลากรด้าน ICT ของ สลค. มีความรู้ 
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และมี
จ านวนเพียงพอต่อภารกิจ 

4.1 บุคลากรด้าน  ICT ผ่านการ
อบรมเฉพาะด้านที่มีประกาศนียบัตร
รับรองปีละ 3 คน 

 4.2 บุคลากรของ สลค. มีความรู้พ้ืนฐาน
ด้าน ICT เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
สม รรถน ะด้ าน ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Literacy) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ สลค. และ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลค.  
         ยุทธศาสตร์ สลค. 

 
 
 
 
 

                   ยุทธศาสตร์ ICT สลค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน     
การวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 1 

การพัฒนาระบบติดตามผล            
การด าเนินการตามนโยบายและ           

มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 2 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 3 
 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค. 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 1 

 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 2 
 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี                  

ความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 3 
 

 

การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ     
ด้าน ICT ของบุคลากร สลค. 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 4 
 

 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูล

ส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 4 
 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ        

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่ โครงการ ยุทธศาสตร์ 
สลค. ที่ 

งบประมาณ 
จ านวน (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 

4  6,789,100 
ปี 64 = 2,000,000 
ปี 65 = 4,789,100 

2 โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร 5 8,580,000  
ปี 64 = 1,926,000 
ปี 65 = 6,654,000 

3 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 5 47,157,000 

4 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 5 11,000,000  

5 โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา 

3 1,486,200 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  71,086,300 

รวมจ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน  71,086,300 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ าแนกตามโครงการ                   

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย โครงการ 
จ านวน 5 โครงการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น   71,086,300 บาท 
 

แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ 
 

 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การประกาศราชกิจจานุเบกษา

7%

โครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนฐานันดร

9%

โครงการปรับปรุงระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

66%

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
16%

โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎมีาลา
เข็มศิลปวิทยา

2%



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
วิธกีารติดตามและการรายงาน 

ผลการด าเนินการ 
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วิธกีารติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 
 
  วิธีการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการเป็นการผลักดันให้มีการด าเนินงานไปตาม
แผนเพื่อให้ได้ผลและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจแก้ไขและปรับปรุงโครงการที่จะด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการดิจิทัล ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จึงได้ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   

ระยะที่ 
ครอบคลุมผลการด าเนินการ

ช่วงเวลา 
ระยะเวลา 

ส านัก/กอง 
ส่งรายงานให้ สบส. 

1 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 6 เดือน ปลายเดือนมีนาคม 
2 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 9 เดือน ปลายเดือนมิถุนายน 
3 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 12 เดือน ปลายเดือนกันยายน 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ …....(...................................) 

ชื่อโครงการ    (1)         

แผนงาน (ระบไุดม้ากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการดิจิทลั   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ จ านวน    (4)   
ชื่อผู้ประสานงาน    (5)        

กิจกรรม 
(6) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(7) 

ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

(8) 

ร้อยละของ
ผลการ

ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

(9) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

ใช้ไป 
(12) 

หมายเหตุ 
(13) 

ตามแผน 
(10)  

ด าเนินการจริง 
(11) 

        
        
        
  รวมร้อยละ 

ตามผลการด าเนินกิจกรรม 
     

ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้)  (14) 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา   ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
  

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด  (15) 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินโครงการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 15 ช่อง ดังนี้ 

 ช่องท่ี 1  ชื่อโครงการ 
   ระบุชื่อโครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนภารกิจส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ช่องท่ี 2  แผนงาน 
   ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
 ช่องท่ี 3  ผู้รับผิดชอบ 
   ระบุส านัก/กอง ผู้เป็นเจ้าของโครงการ 
 ช่องท่ี 4  งบประมาณ 
   ระบจุ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 
 ช่องท่ี 5  ชื่อผู้ประสานงาน 
   ระบชุื่อผู้ประสานงานโครงการ 
 ช่องท่ี 6  กิจกรรม 
   ระบุกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 
 ช่องท่ี 7  ร้อยละของกิจกรรม 
   ระบุร้อยละของแต่ละกิจกรรม 
 ช่องท่ี 8  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค 
   แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการด าเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
 ช่องท่ี 9  ร้อยละของผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
   ระบุร้อยละของผลการด าเนินการแต่ละกิจกรรม 
 ช่องท่ี 10  ระยะเวลาด าเนินการตามแผน 
   ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 
 ช่องท่ี 11  ระยะเวลาด าเนินการจริง 
   ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการจริง 
 ช่องท่ี 12  งบประมาณใช้ไป 
   ระบุจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 ช่องท่ี 13  หมายเหตุ 
   ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 ช่องท่ี 14  ประเมินสถานะโครงการ 
   ให้ระบุผลการประเมินสถานะโครงการโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  
หากผลการด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาด้วย 
 ช่องท่ี 15  ผลด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
   ระบุผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยรายงานผลผลิต แลผลลัพธ์ของโครงการ 
เพ่ือเป็นการแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการ 
ส านัก/
กอง 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 

กบส., 
กอค. 

 6,789,100 
ปี 64 = 2,000,000 
ปี 65 = 4,789,100 

2. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร กบส., 
กอค. 

8,580,000  
ปี 64 = 1,926,000 
ปี 65 = 6,654,000 

3. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ กบส. 47,157,000 
4. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล กบส. 11,000,000  
5. โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา 

กบส., 
กอค. 

1,486,200 

รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 71,086,300 
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 4   การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4.1  ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งบปี 64-65) 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดท าเรื่องเพ่ือประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องจากส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ  
ที่ต้องการส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จัดรูปแบบ และเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 
โดยเรื่องท่ีจะน าลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาได้จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

1.1 เรื่องท่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.3 เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่เป็น

เรื่องส าคัญท่ีสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
  ปัจจุบันการน าส่งเรื่องมาประกาศราชกิจจานุเบกษายังด าเนินการเป็นเอกสาร โดยส่วนราชการ
หรือหน่วยงานจะต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงพร้อมส าเนา 4 ชุด และแผ่นซีดีหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารดังกล่าวมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา  
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง จัดรูปแบบและน าขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งปัญหาที่พบในกระบวนการท างานปัจจุบันอาทิ  

- ต้องรับส่งเอกสารเป็นจ านวนมาก (ต้นฉบับ 1 ชุด ส าเนา 4 ชุด) เป็นภาระในการน าส่ง 
ตรวจสอบความถูกต้อง และเกิดภาระงบประมาณด้านการผลิตเอกสาร  

- ความถูกต้องตรงกันของเอกสารกับไฟล์ข้อมูลที่จัดส่งมาในรูปแบบแผ่นซีดี เกิดความผิดพลาด 
เช่น ไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี มีข้อความไม่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ 

- ใช้ระยะเวลามากในการจัดรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาให้อยู่ในรูปแบบ Template ส าหรับ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา และตรวจทานข้อมูล 

- องค์กรส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดท าเอกสารเพ่ือส่งมา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา จึงเกิดความผิดพลาด ต้องประสานงานให้จัดส่งใหม่ ท าให้ขั้นตอนการส่งเรื่อง  
เพ่ือประกาศราชกิจจานุเบกษาล่าช้า 
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  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางในการน าส่งเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทดแทนการจัดส่งด้วยเอกสาร ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการส่งข้อมูล รวมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย  
ในการพัฒนากระบวนงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดงบประมาณในการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ลดระยะเวลาในการจัดท าเรื่องเพ่ือประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาการบริการข้อมูลที่ส าคัญแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยมี 

ระบบการรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย การจัดรูปแบบ 
การตรวจพิสูจน์อักษร การจัดเล่ม ตอน ตลอดจนการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นระบบและ            
มีมาตรฐาน 

3. เป้าหมายของโครงการ 
   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา
ที่รองรับการใช้งานให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นใช้ในการจัดส่งและการจัดรูปแบบ            
เพ่ือขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
4.1 ผลผลิต (Output) : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือรองรับการส่งเรื่องจากหน่วยงานเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา 1 ระบบ 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : ระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษาสามารถใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง  ๆ  ในการส่งเรื่องเพ่ือประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ  

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : ระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา สามารถรองรับการจัดท าเรื่อง

เพ่ือประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ 
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
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6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการตามโครงการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณต่อเนื่อง จ านวน 6,789,100 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,000,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4,789,100 บาท 
9.2  อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

10.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
10.1 ระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4  

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11.  การติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน  

 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. จัดท าร่างคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

                        

2. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

                        

3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง                         
4. จัดหาและพัฒนาระบบ                         
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ                         
6. เริ่มใช้งานระบบจริง                         
7. ติดตามประเมินผล                         
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12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสามารถรับเรื่อง 
จัดรูปแบบ ตรวจพิสูจน์อักษร ตลอดจนเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ 

13.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
      มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 

      ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน า  
                                  ผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................  
   13.2  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
           การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
          สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification   
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ และได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการปฏิบัตงิาน 
โดยเฉพาะการด าเนินการเกี่ยวกับการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่     
ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 
ซึ่ งภารกิจเกี่ยวกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เริ่มตั้ งแต่ขั้นตอนการเสนอรายชื่อผู้ ขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตรวจสอบคุณสมบัติ การน ารายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา การจัดท าประกาศนียบัตร 
ก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การบันทึกข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจน
การวางแผนการสร้าง-ซ่อม การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนฐานันดรซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
ซึ่งติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นระบบงานในลักษณะ Client – Server ซึ่งระบบงานดังกล่าวได้ออกแบบ
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งยังไม่รองรับต่อการท างานในเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาต่อเนื่องจาก
ระบบเดิมไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดรขึ้นใหม่
ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยปรับปรุงให้ระบบท างานในลักษณะ Web Application ซึ่งรองรับการใช้งาน
ได้จากทุกอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงข้อมูล    
จากระบบสารสนเทศภายในของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบบอ่ืนได้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ    
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดร ส าหรับบันทึกข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกันโดยอัตโนมัติ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมายของโครงการ 
   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดรเพ่ือสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ ที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
4.1 ผลผลิต (Output) : ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดรที่มีประสิทธภิาพ 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : ระบบทะเบียนฐานันดรสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน     
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างด ี

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดร เพ่ือรองรับ

บันทึกและสืบค้นข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได ้

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทะเบียนฐานันดร 

6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการตามโครงการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. จัดท าร่างคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

                        

2. ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

                        

3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง                         
4. จัดหาและพัฒนาระบบ                         
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ                         
6. เริ่มใช้งานระบบจริง                         
7. ติดตามประเมินผล                         
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9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณต่อเนื่อง จ านวน 8,580,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,926,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 6,654,000 บาท 
9.2 อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

10.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
10.1 ระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11.  การติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน  

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดรที่สามารถบันทึกข้อมูลการได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ เป็นไปตามความต้องการใช้งาน 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากระบบสารสนเทศอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 

13.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
      มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 

      ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน า  
                                  ผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................ 
   13.2  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
           การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
          สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification   
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 3 การพัฒนาระบบ ICT ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาช่วยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน และด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้มีความต้องการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้นอย่างมากจึงมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมต่อ 
ใช้งานในระบบเครือข่ายของ สลค. เป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายของ 
สลค. ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ในบางช่วงเวลา และไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ทั้งระบบ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ สลค. มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาได้ล่าช้า
และไม่ครอบคลุม และกรณีเกิดปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่ายก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน หรือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดท าให้เกิดปัญหาเดิมซ้ า ๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก สลค. ไม่มี
เครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานท าให้ไม่สามารถท าการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นได้ และยังพบว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนา 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตีระบบเครือข่ายเพ่ือดักจับข้อมูล
หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ท าให้ สลค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือท าลายข้อมูลที่ส าคัญให้เกิด
ความเสียหายได้ และถึงแม้ว่า สลค. จะมีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) แต่ระบบดังกล่าวได้สิ้นสุดการให้บริการหรืออยู่ในสถานะ 
End-of-Life แล้ว ซึ่งอาจจะไม่สามารถปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบป้องกันไวรัสที่ สลค. ใช้งานอยู่ไม่สามารถติดตั้งใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตได้ ซึ่งปัจจุบันมีการน าอุปกรณ์เหล่านี้มาเชื่อมต่อใช้งานเครือข่าย สลค. เป็นจ านวนมาก จึงนับเป็นช่องโหว่ 
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมได้อย่างง่ายดาย และนอกจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สลค. ยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ส าหรับบุคคลภายนอก อาทิ คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่มาประชุม หรือเจ้าหน้าที่บริษัทและบุคคลทั่วไปที่มาปฏิบัติงานที่ สลค. ที่อาจจะยัง  
ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Firewall) ให้ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ให้จัดการไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ๆ  และจัดหาเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่าย สลค. เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหา
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ข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า รวมทั้งพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi ให้ทันสมัย 
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น   
 ในการนี้ หาก สลค. ได้รับการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วจะท าให้ 
สลค. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ เพ่ือท าหน้าที่เสมือนเป็น 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center (SOC)) ที่คอยเฝ้าดู
พฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและท าการวิเคราะห์เพ่ือตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนองเหตุการณ์  
ภัยคุกคามได้แบบอัตโนมัติอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์  
เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบได้แบบอัตโนมัติ โดยจะท าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และแจ้งเตือนสภาพปัญหาของการใช้งานในระบบเครือข่าย ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะ  
และประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายได้ตลอดเวลา และกรณีเกิดปัญหาการใช้งานในระบบ
เครือข่ายก็สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วแม่นย าและตรงจุด ซึ่งจะช่วย  
ลดระยะเวลาในการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวแบบจุด
เดียว (single point failure) อันจะน ามาซึ่งการล่มของเครือข่ายทั้งระบบ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อ
การวางแผนขยายโครงข่ายของ สลค. ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือให้ สลค. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับแอปพลิเคชัน (Application 

Firewall) ระบบป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่ซอฟท์แวร์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และระบบบริหาร
จัดการภัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยคุกคาม
หรือการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ ในปัจจุบันได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายทั้งในและนอกสถานที่ที่มีจ านวนผู้ใช้งานมากข้ึนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือให้ สลค. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ส าหรับใช้ค้นหาและจัดการ
อุปกรณ์เครือข่าย และตรวจสอบอายุการใช้งานอุปกรณ์ทั้งระบบแบบอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่ายของ สลค. ได้อย่างรวดเร็วแม่นย า เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุด  

2.3 เพ่ือให้ สลค. มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi ที่ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
โดยยังคงมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุม 

3. เป้าหมายของโครงการ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบบริหารจัดการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ท างานในรูปแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้รวดเร็วแม่นย ายิ่งขึ้น 
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4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
4.1 ผลผลิต (Output) : ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ สลค. สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
5.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต :  

(1)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ท าหน้าที่
เสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center (SOC)) เพ่ือเฝ้าดู
พฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและท าการวิเคราะห์เพ่ือตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนองเหตุการณ์ภัย
คุกคามได้แบบอัตโนมัติอย่างทันท่วงที  

(2)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายจากส่วนกลางได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว พร้อมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานใน
ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วแม่นย า 

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละความพึงพอใจในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 

7. ด าเนินการตามโครงการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
9.1 ค่าใช้จ่าย: งบประมาณปกติ จ านวน 47,157,000 บาท  
9.2 อัตราก าลัง: เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ 

10.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
10.1 ระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
10.2 ระดับประเทศ: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11.  การติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน  

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สลค. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ เพ่ือ
ท าหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)  
ที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและท าการวิเคราะห์เพ่ือตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนอง
เหตุการณ์ภัยคุกคามได้แบบอัตโนมัติอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์
เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบได้แบบอัตโนมัติ โดยจะท าหน้าที่ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสภาพปัญหาของการใช้งานในระบบเครือข่าย ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะ
และประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ เครือข่ายได้ตลอดเวลา และกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน  
ในระบบเครือข่ายก็สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วแม่นย าและตรงจุด ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว 
แบบจุดเดียว (Single Point of Failure) อันจะน ามาซึ่งการล่มของเครือข่ายทั้งระบบ อีกท้ังยังมีความยืดหยุ่น 
และเอ้ือต่อการวางแผนขยายโครงข่ายของ สลค. ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

13.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
      มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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      ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน า  
                                  ผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................  
   13.2  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
          การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
          สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification   
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการ
กับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา การประสานราชการกับส่วนราชการ
ในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตาม
กฎหมายหรือระเบียบประเพณ ีการประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ การให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่ประชาชน และการปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และอ านวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานที่
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ให้รองรับระบบงานใหม่และรองรับการเพ่ิมขยายระบบงานปัจจุบันให้
มีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความซับซ้อนโดยมีการท างานร่วมกันหลากหลายระบบและใช้งาน
นานเป็นระยะเวลา  5 ปี และใช้โครงสร้างของอุปกรณ์และการบริหารจัดการเป็นแบบแยกบริหารจัดการ
ทรัพยากร เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานในรูปแบบที่หลากหลาย และมีระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางใน
การจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างสารสนเทศ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
.22  รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนแบบรวมศูนย์ 

2.3 รองรับการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดข้ีนในอนาคต 
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2.4 รองรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ 
ระบบสารสนเทศ สลค. ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมายของโครงการ 
สลค .มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองรับการใช้งาน
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขี้นในอนาคต  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
4.1 ผลผลิต (Output) : ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธภิาพ 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
5.1 ตัวชี้ วัดผลผลิต : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์ 
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : รองรับการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและ 

ในอนาคตได ้

6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการตามโครงการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. จัดท าร่างคุณลกัษณะเฉพาะ             

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             

3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             

4. จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบ 

            

5. เริ่มใช้งานระบบจริง             
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9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณปกติ จ านวน 11,000,000 บาท  
9.2 อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ  

10.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
10.1 ระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11.  การติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง และการน าไปใช้งานต่อไป 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับรองรับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนแบบรวมศูนย์  และการใช้งานทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขี้นในอนาคต รวมทั้ง รองรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบสารสนเทศ สลค. ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. ให้มีความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

13.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
      มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 

      ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน า  
                                  ผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................  
   13.2  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
          การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
          สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification   
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ชื่อโครงการ โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่สนองพระมหากรุณา 
ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา 
(ผู้ขอพระราชทาน) ซึ่งได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษแล้วในสาขาต่าง ๆ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พิจารณาเห็นสมควรที่ผ่านมาส่วนราชการ หน่วยงาน 
และบุคคล ได้ส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเสนอผลงานที่มี  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ าเป็นต้องสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาใกล้เคียงกับ 
ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาผลงานดังกล่าว ก่อนรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาในล าดับต่อไป ประกอบกับในแต่ละปีมีผู้ ได้รับพระราชทานจ านวนมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ในการเสนอผลงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสนอขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนา 
ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เพ่ือจัดเก็บ สืบค้น และการบริหารจัดการข้อมูลการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลผู้ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูล 
มาประกอบการพิจารณาการขอพระราชทานในปีถัดไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมายของโครงการ 
 มีฐานข้อมูลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง  (Results) 
 4.1 ผลผลิต (output) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีฐานข้อมูลพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยาในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 4.2 ผลลัพธ์ (outcome) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถตรวจสอบประวัติการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ของส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สะดวก และรวดเร็ว 
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5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา เพ่ือรองรับบันทึกและสืบค้นข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ของส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคล 

5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการตามโครงการ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณปกติ จ านวน 1,486,200 บาท  
9.2 อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

10.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
10.1 ระดับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11.  การติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน  

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 มีฐานข้อมูลการขอพระราชทานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร      
ได้อย่างถูกต้องโดยละเอียดและมีประสิทธิภาพ   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง             

4. จัดหา ติดต้ัง และทดสอบระบบ             

5. เร่ิมใช้งานระบบจริง             
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 12.2 ลดระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา   
และสามารถจัดท าหนังสือเพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่ 
วันที่รับเรื่องเสนอขอพระราชทานวันสุดท้าย 
 12.3 ลดการใช้กระดาษในการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานของผู้เสนอขอพระราชทาน  และลดการใช้
กระดาษในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา   
เข็มศิลปวิทยา   

13.  การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
   13.1  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
      มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 

      ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน า  
                                  ผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. .. 
   13.2  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
          การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 

  การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
          สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification   
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
 
 

 
 



 

 
    

แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตร ีได้อย่างถูกต้องและทนัเวลา 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
ระบบงานและฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

มีมาตรฐาน 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถที่หลากหลาย 

และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภิาพ 

ในทุกสถานการณ์ 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์ 

และน ำเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมลู 
ส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลส ำคัญในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุน 

กำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลกัที่เกีย่วข้อง 

         
เป้ำประสงค์ 
1.1 ส่ วนราชการ ท่ีจะ เสนอเรื่ อ งมี ความเ ข้ า ใจ 

และปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่อง 

อย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐาน 

และพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้ำประสงค์ 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

 เป้ำประสงค์ 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ 

 

 เป้ำประสงค์ 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 

ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว  

 

 เป้ำประสงค์ 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 

เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         
กลยุทธ ์
(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

ในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 

(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และการจัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 

(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ 
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาฐ านข้ อมู ลก า รติ ดต ามและประ เมิ นผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ

สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ 

ในราชกิจจนุเบกษาให้รองรับ 
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุน

การปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนงำนในภำรกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนงานท่ี 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent 

แผนงำนในภำรกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนงานท่ี 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิสัยทัศน์รัฐบำล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 



 

 
    

 

 

 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 
ในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

กำรพัฒนำระบบตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรแีละพัฒนำ

ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน
เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์  

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 

อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติ ปร
ะส

ิทธ
ิผล
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บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้อง ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้
ในทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อ 

การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงาน 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแพร่กฎหมาย  

และข้อมูลส าคัญและรวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนท่ียุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2565 

วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนนุการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี 
 


