
 

 

 



  
ค ำน ำค ำน ำ  

  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้วิเครำะห์ข้อมูลและพิจำรณำบรรจุโครงกำรต่ำง ๆ 
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สอดคล้อง
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลัก 
ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” ซึ่งโครงกำรต่ำง ๆ ได้รับควำมเห็นชอบในหลักกำร
จำกคณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือน ำมำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำ 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อไป  
 
 
 

คณะกรรมกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
พฤศจิกำยน 2565 

  



สำรบัญสำรบัญ  
  

หน้ำ 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำน  

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  3 
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  

 โครงสร้ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 4 
 ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 5 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 11 
 โครงสร้ำงภำพรวมระบบสำรสนเทศ 12 

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 16 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวทำงเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 17 

 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 18 

 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 จ ำแนกตำมโครงกำร 19 
ส่วนที่ 4 : วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 22  
 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 21 

ภำคผนวก 
 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 23 
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 และการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแผนการด าเนินโครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ไว้ดังนี้ 

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

และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ : เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S-Curve 
เพ่ิมศักยภาพสร้างธุรกิจ เพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  : สร้างการมีส่วนร่วม  
การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อมโยง เป็นหนึ่งเดียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน 
สร้างงาน สร้างความเข้มแข็ง จากภายใน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย 
เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

 รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของ สลค. ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
  วิ สั ยทั ศน์  คื อ “ส ำนั กเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี เป็ นกลไกหลั กในกำรสนั บสนุ น 
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” 
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2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. ได้ก าหนดแนวทาง

เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวม 5 แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ ICT ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สลค. 

 ทั้งนี้  ได้มีการก าหนดให้มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่  5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และสอดคล้องกับแนวทาง 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. และสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ สลค. ดังนี้ 

โครงการ 

แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ 

แนวทางเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ ICT 
สลค. 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 ส่วนการติดตามและการรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ในแต่ละปีนั้น 
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินโครงการและประชุมคณะกรรมการดิจิทัล สลค. ในรอบระยะเวลา  
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามและให้ข้อแนะน าในการแก้ปัญหาและพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป  



 
 
 
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 
1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

2. สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 
และรัฐสภา 

วิสัยทัศน ์
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน         

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 ได้ก าหนดแผนปฏิบตัิราชการเพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวม 5 แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่อง 
   ต่อคณะรัฐมนตร ี
 แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 
   และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะ
   เชิงนโยบาย 
 แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลส าคัญในราชกิจจานเุบกษา 
 แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) 

หน่วยงานภายในส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส านักงานเลขาธิการ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

กองนิติธรรม 

กองบริหารงานสารสนเทศ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศกัยภาพนักเรียน
ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา                        
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

     ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
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ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ ดังนี้ 

1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา 
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 
4. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ 
5. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 

อ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับ 

การด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม 
หรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่ประชาชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่หน่วยงานภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. ส านักงานเลขาธิการ 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ
น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

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

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด า เนินการ เกี่ยวกับ งานช่วยอ านวยการ  งานเลขานุการ  และงานประชาสัมพันธ์  

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่  

ของส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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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 าเนินกา รเกี่ยวกับ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ  

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศ 
พระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

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

(4) ประสานการจัดท าค าชี้แจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
และประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับ 
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกต 
ของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภา 
และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจง  
และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

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

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กองบริหารงานสารสนเทศ  
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  

แก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ  
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื ่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร  
การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการ  
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี ่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั ้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่ 
ร่างกฎหมายหรือเรื ่องที ่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือ  
มติคณะรัฐมนตรี 



 แผนปฏิบัติ การดิจิทัล  ส า นัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

 

 -8- 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
และการประชุมอื่น  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  

(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท า
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลง
ต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูลตามนโยบาย  
ของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการน า
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบาย 
และผลการด าเนินงานของรัฐบาล 

(4) ด าเนินการพัฒนา ก าหนดวิธ ีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธ ีปฏิบัติในการด าเนินงาน  
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื ่อง  
และการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เ พื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงาน  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน  

ผลการด าเนินงานประจ าปี การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 การแต่งตั้งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมาย
เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์  ระเบี ยบ และวิ ธีปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบ 
แบบ เครื ่อ ง ร าชอิส ริย าภรณ์ และการว า ง แผนการสร้า ง  กา รซ่อมและกา ร จ่ า ย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท า
ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมาย 
และเรื่องส าคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
1. กลุ ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนัก เ ร ียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศ ึกษา   

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแล  

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย  
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(1) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่ าง ๆ  

และส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
ที่เก่ียวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

(1) ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดท า 
ราชกิจจานุเบกษา 

(2) ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ 

(3) ให้บริการแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา 
(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร 

กฎหมาย รายงานประจ าปี ก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 โครงสร้างภาพรวมระบบสารสนเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2566                               
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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 สามารถเผยแพร่
ระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบ web application ได้ ตลอดจนสามารถ 
ส่งต่อข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (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. 
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ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
โปรแกรมหรือเว็บไซต์ 
ส าหรับเรียกใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

2.3 ภารกิจด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 

1) ระบบข้อมลูทะเบียนฐานันดร 
(กอค.) 

ข้อมูลประวตัิการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของผูไ้ดร้บั
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ตั้งแต่ปี 2510 ถึงปีปัจจุบัน เพื่อใช้       
ในการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแก่ส่วนราชการและบุคคลที่ขอรับบริการ 

โปรแกรมทะเบียนฐานันดร กอค. 

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
ประวัตสิมาชิกแห่ง

เครื่องราชอิสรยิาภรณจ์ุลจอมเกลา้ 
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  

กอค. 

 2.4 ภารกิจด้านประชาชน 

1) เว็บไซตร์าชกิจจานุเบกษา 
(กอค.) 

ข้อมูลเนื้อหากฎหมายและข้อมลูส าคัญที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนรับทราบตั้งแต่ปี 2427-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค้นหาอย่างง่ายจาก 
ช่ือเรื่อง หรือค้นหาด้วยเง่ือนไขเพิ่มเติม เช่น ประเภทเรื่อง หรือวันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาได้ 

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 และได้น าระบบตอบกลับ
อัตโนมัติ (Chatbot) มาประยุกต์ใช้ในภารกิจการให้บริการของ สลค. โดยใช้ Mascot 
Model ช่ือว่า “น้องพุดตาน” ซึ่งเป็นช่ือดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ าอาคาร สลค. 

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

ทั่วไป 

3) เว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร 
บนอินเทอร์เน็ต (กอค.) 

เพื่อใหส้่วนราชการและหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมลู ประวตัิการไดร้ับ
พระราชทานเครือ่งราชฯ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของทะเบียนฐานนัดรไดด้้วยตัวเอง 

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

พระราชทาน
เครื่องราชฯ 

4) เว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (กบส.) 

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค. ให้กับ
ประชาชน และส่วนราชการ 

http://www.oic.go.th/ 
INFOCENTER2/232/# 

ประชาชนท่ัวไป 

5) Facebook ศูนย์บริการข้อมลู 
มติคณะรัฐมนตรี (กบส.) 

เพื่อเผยแพร่มติคณะรฐัมนตรี วีดิทศัน์ผลงานคณะรัฐมนตรี และให้บริการข้อมลู 
มตคิณะรัฐมนตรีแกป่ระชาชน ส่วนราชการ และบคุคลทั่วไป 

https://www.facebook.com/ 
infocentersoc 

ประชาชนท่ัวไป 

 2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์การ (ระบบ Back Office) 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.) 

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) ระบบงานบริหารการเงิน 

การคลังภาครัฐ  (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 

https://dwms.soc.go.th/ 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. 

http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
http://www.oic.go.th/INFOCENTER2/232/
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ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
โปรแกรมหรือเว็บไซต์ 
ส าหรับเรียกใช้งาน 

ผู้ใช้งาน 

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. 

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. รองรับการใช้งานผ่าน Web 
Application และ Mobile Application 

https://timeattendance.soc.go.th/ 
SOCHR APP 

 

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
นุเบกษา (กอค.) 

เป็นระบบที่สามารถจัดเตรียมเรื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนรับเรื่องจาก  
ส่วนราชการ จัดรูปแบบเอกสาร ตลอดจนด าเนินการเผยแพร่เรื่อง  
ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  

http://rkjpublic.soc.go.th กอค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
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ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) 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 สามารถตอบสนองความต้องการ
และการเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต 
เพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจหลักของ สลค. 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จ านวนระบบงานที่ พัฒนาขึ้นมา
ใหม่ หรือระบบงานที่มีการปรับปรุง
โดยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การบริหาร
จ ัด ก า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการให้ระบบสารสนเทศ 
และ อุปกรณ์ สารสน เทศที่ มี อยู่ ห รื อ 
ที่จะจัดหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้
และมีความทันสมัย 

ร้อยละของบุคลากร สลค. ที่ มี
ความ เห็ น ว่าระบบสารสน เทศ 
และอุปกรณ์ IT ตรงกับความต้องการ
ใช้งานและทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนา
ระบบ เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
และการสื่อสารให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

ระบบ ICT ของ สลค. มีความมั่นคงปลอดภัย 3 .1  มี นโยบายและแนวปฏิ บั ติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย   
ด้านสารสนเทศ สลค. ที่ได้รับความ
เห็นชอบและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

3.2 ระบบไม่ได้รับความเสียหาย
หรือถูกโจมตีจากภัยคุกคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้าง
แ ล ะ พ ัฒ น าท ัก ษ ะ ด ้า น  ICT  
ของบุคลากร สลค. 

4.1 บุคลากรด้าน ICT ของ สลค. มีความรู้ 
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และมีจ านวน
เพียงพอต่อภารกิจ 

4.1 บุคลากรด้าน ICT ผ่านการอบรม
เฉพาะด้าน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

 4.2 บุคลากรของ สลค. มีความรู้พ้ืนฐาน
ด้าน ICT เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. 
ได้ รับ การฝึ กอบรมด้ านดิ จิ ทั ล 
และความรู้ที่เก่ียวข้อง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลค.  

         แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

                   ยุทธศาสตร์ ICT สลค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 

 

การพัฒนาระบบติดตาม 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 3 
 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค. 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 1 

 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 2 
 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 3 
 

 

การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ     
ด้าน ICT ของบุคลากร สลค. 

 

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 4 
 

 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 
 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ที ่ โครงการ ยุทธศาสตร์ 
สลค. ที่ 

งบประมาณ 
จ านวน (บาท) 

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) ของส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรี 

5 5,069,400 

2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

5 11,988,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  17,057,400 

รวมจ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 17,057,400 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 จ าแนกตามโครงการ                   

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย โครงการ 
จ านวน 2 โครงการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น  17,057,400 บาท 
 

แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงการ 
 

 
 

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดท า

สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise 

Architecture : EA) 
ของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี
30%โครงการปรับปรุง

ระะบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยี

สมัยใหม่
70%



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
วิธกีารติดตามและการรายงาน 

ผลการด าเนินการ 
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วิธกีารติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 
 
  วิธีการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการเป็นการผลักดันให้มีการด าเนินงาน  
ไปตามแผนเพื่อให้ได้ผลและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจแก้ไขและปรับปรุงโครงการที่จะด าเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการ ดิจิทัล  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   

ระยะที่ 
ครอบคลุมผลการด าเนินการ

ช่วงเวลา 
ระยะเวลา 

ส านัก/กอง 
ส่งรายงานให้ กบส. 

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. 2566 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. 2566 

 

โครงการ 
ส านัก/
กอง 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

กบส. 5,069,400 

2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

กบส. 11,988,000 

รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 17,057,400 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ   
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กร  
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และผลักดัน  
ให้หน่วยงานราชการมีการบูรณาการข้อมูลต่าง  ๆ เพื่อรองรับการน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้   
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักในการด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี  
การประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับ  
การด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือความเห็นชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายัง
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี  
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี การประสานราชการ
กับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย การบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่  
แก่ประชาชน และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย จากการด าเนินงานที่ผ่านมา สลค. ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการด าเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายโครงการ  
ซึ่งพัฒนาระบบงานสารสนเทศตามภารกิจและกระบวนการท างานแต่ละระบบ ซึ่งระบบงานแต่ละระบบ  
อาจมีความแตกต่างกัน ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ท าให้ไม่สามารถ  ใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สลค. จึงจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าสถาปัตยกรรม 
ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก (Core Business) และกระบวนการท างาน (Business Process) โดยที่ปรึกษา
จะต้องท าการวิ เคราะห์  และประเมินผลการด า เนินงานที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของ สลค. ที่ผ่านมา รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท าสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ 
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. เพ่ือให้มีแนวทางและมาตรฐาน
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้สถาปัตยกรรมเดียวกันและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยจะด าเนินการในภารกิจหลักด้านการด าเนินการเกี่ยวกับ
ราชการของคณะรัฐมนตรี และด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจ 
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 
เป็นล าดับแรก 
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 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของ สลค. ให้ครอบคลุมในมุมมองด้านการด าเนินงาน 
(Business) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ 
(System and Application) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Technology and Infrastructure)  
และด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
และมุมมองด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร  
(Gap Analysis)  
 2.3 จัดท าแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรม
องค์กร (Future State of Enterprise Architecture) 
 2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 สลค. มีการวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรในภารกิจหลักด้านการด าเนินการเกี่ยวกับราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณีซึ่งสามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
 4.1 ผลผลิต (Output) : สลค. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 
ซึ่งสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : สลค. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเป็นดิจิทัลมากขึ้น และมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านการด าเนินการ
เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี และด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจ
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : สลค. มีการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค.  
 5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : กระบวนการปฏิบัติงานของ สลค. มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา  
ลดงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง
ปลอดภัย ตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
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6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 

7. พื้นที่ด าเนินการตามโครงการ 
สลค. 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

9.  ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
 9.1 ค่าใช้จ่าย : งบรายจ่ายอื่น จ านวน 5,069,400 บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 9.2 อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ   

10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
 10.1 ระดับ สลค. : สอดคล้องกับแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.2 ระดับประเทศ :  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่  4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สลค. มีสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. 

13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
     มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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 าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4. จัดประชุมกลุ่มย่อย             
5. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร             
6. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล             
7. ติดตามและประเมินผล             
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     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่น าความรู้ไปใช้ในการท างานและไม่มีการน าผลการด าเนินโครงการ 
         ไปใช้ประโยชน์ 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................  
 13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
     การจัดท า TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า 
     การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification  
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)       
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 3 ระบบ ICT ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความม่ันคงปลอดภัย 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้น าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งในและนอกสถานที่ การประชุมคณะรัฐมนตรี 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ ระบบงานเรียกดู
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี ระบบสารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูลส าคัญของ สลค. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ สลค. ตลอดจนการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการปฏิบัติงานนอกสถานที่  
หรือการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวมีการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายรูปแบบ ทั้งเครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN) แบบใช้สาย 
และแบบไร้สาย (Wi-Fi) เครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี Software-defined Wide-area Network (SD-WAN) 
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  สลค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร โครงการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา และโครงการปรับปรุงระบบรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งทุกโครงการดังกล่าวข้างต้นมีการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งสิ้น แต่ปัจจุบันอุปกรณ์เครือข่ายยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการใช้งาน
ได้ทั้งหมด อาทิ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเดิมไม่รองรับการขยายช่องสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่า ย  
ระบบเครือข่ายไร้สายไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์บางส่วนได้สิ้นสุดการขายและสิ้นสุดอายุ 
ของผลิตภัณฑ์ (End-of-Life) แล้ว รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ประกอบกับ
อุปกรณ์เครือข่ายยังไม่รองรับการท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในลักษณะ Artificial Intelligence  
และ Machine Learning ท าให้ไม่สามารถท างานร่วมกับระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ที่จัดหา 
ตามโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบสภาพการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายได้เต็มรูปแบบจึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ระบบเครือข่าย  
จะขัดข้องบางส่วนหรือทั้งระบบโดยไม่มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า 
 สลค. จึงเห็นควรปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สลค. เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งาน 
ที่เพิ่มขึ ้น และสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ได้เพื่อลดความเสี่ยง  
จากระบบเครือข่ายล่มและไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ สลค. ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้ 
การบริหารจัดการและการดูแลแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายท าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 2.2 เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งาน  
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3. เป้าหมายของโครงการ 
 สลค. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เ พ่ิมขึ้น  
และสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ได้เพ่ือลดความเสี่ยงจากระบบเครือข่าย
ล่มและไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ สลค. ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการ
และการดูแลแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายท าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
 4.1 ผลผลิต (Output): สลค. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ  
 4.2  ผลลัพธ์ (Outcome): สลค. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ได้เป็นอย่างด ี 

5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : สลค. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามข้อตกลงของระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 
 5.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ : สามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9 ของระยะเวลาท าการ 

6.  แผนการด าเนินงานโครงการ 

7. ด าเนินการตามโครงการ 
 สลค. 

8. ระยะเวลาด าเนินการตามโครงการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

9. ค่าใช้จ่ายและอัตราก าลัง 
 9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณปกติ จ านวน 11,988,000 บาท  
 9.2 อัตราก าลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ 

10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม 
 10.1 ระดับ สลค. : สอดคล้องกับแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             
4. จัดหาระบบและอุปกรณ ์             
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6. เริ่มใช้งานระบบจริง             
7. ติดตามประเมินผล             
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 10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ 4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

11. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้ใช้งาน  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สลค. มีระบบเครือข่ายที่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม และสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
ทั้งระบบแบบอัตโนมัติจากศูนย์กลาง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ สภาพปัญหาของการใช้งานในระบบ
เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว แม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
ในระบบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวแบบจุดเดียว (Single Point of Failure) อันจะน ามา 
ซึ่งการล่มของเครือข่ายทั้งระบบ 

13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
     ช่วงเวลาด าเนินโครงการไม่เหมาะสม 
     มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง 
     การด าเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
     ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
     ข้อสรุป/สาระส าคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก 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)       


