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พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๔
งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์
ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำ�นึง
ถึงความสำ�เร็จของงานเป็นสำ�คัญ อย่านึกถึงบำ�เหน็จรางวัลหรือประโยชน์
เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหาย
แก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำ�งานในหน้าที่ได้สำ�เร็จ
สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำ�ให้ประเทศชาติ
และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
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สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เครื่องหมายราชการ
ทำ�เนียบผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนผังการแบ่งส่วนราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
โครงสร้างสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภารกิจและอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ค่านิยมขององค์กร
อัตรากำ�ลังสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
ผลการปฏิบัติราชการของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลงานสำ�คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. งานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการการทำ�งานของสำ�นักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
สำ�นักนิติธรรม สำ�นักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
สำ�นักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำ�นักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
และกองการประชุมคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการจัดทำ�เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.2 โครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ที่มีลักษณะเร่งด่วน และการจัดทำ�มติคณะรัฐมนตรี
1.3 การสร้างระบบและกลไกติดตามรายงานผลการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
1.4 กิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสัมพันธ์
1.5 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุนภารกิจของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1.6 โครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)
1.7 โครงการจัดทำ�ระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสำ�หรับตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้ง
1.8 การจัดทำ�ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
2. งานเกี่ยวกับกฎหมาย
2.1 งานพัฒนากฎหมาย
2.2 งานตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
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3.

งานประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
3.1 การส่งเสริมการใช้โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.2 การเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของหน่วยงาน (คร.สัญจร)
3.3 การจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�หรับการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
3.4 การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจการประสานงาน
กับส่วนราชการในพระองค์
3.5 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชการในพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.6 โครงการจัดประชุมชีแ้ จงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนระบบอินเทอร์เน็ต
3.7 โครงการพัฒนาระบบการรับ-คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.8 การพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายประจำ�ปี
4. งานบริการประชาชน
5. งานพัฒนาองค์กร
5.1 การส่งเสริมการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี
5.2 การพัฒนาบุคลากร
5.3 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สถิติผลงานสำ�คัญของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ราชการเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี:
1.1 จำ�นวนครั้งในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
1.2 จำ�นวนเรื่องในการจัดทำ�สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดำ�เนินการได้โดยไม่มีข้อทักท้วง
หรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร
1.3 การประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
1.4 จำ�นวนมติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามประเภทเรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย
1.5 ประเภทมติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามเรื่องการบริหารราชการทั่วไป
และเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
1.6 จำ�นวนมติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามประเภทของเรื่องที่เข้าสู่วาระการประชุม
1.7 จำ�นวนมติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
1.8 จำ�นวนเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
2. การประสานราชการกับรัฐสภา
3. การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
3.1 การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องสำ�คัญต่างๆ
3.2 การแต่งตั้งข้าราชการทุกประเภทและบุคคลที่ต้องนำ�ความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย
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3.3 การพ้นจากตำ�แหน่งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องนำ�ความกราบบังคมทูล
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และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร ตำ�รวจ
3.4 การดำ�เนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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และเหรียญตราต่างประเทศ
3.8 การขอความเห็นชอบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์
และเหรียญตราต่างประเทศ
3.9 การบริหารจัดการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ ตามงบประมาณที่ได้รับ
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสำ�หรับพระราชทาน และจ่ายให้แก่กระทรวง กรม
เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
3.10 การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.11 การประกาศแก้ไขคำ�ผิดในราชกิจจานุเบกษา
3.12 การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.13 การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดการทำ�เอกสารสำ�คัญ
3.14 การบันทึกและปรับปรุงทะเบียนฐานันดร
4. ราชการเกี่ยวกับประชาชน
4.1 การนำ�เรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4.2 การจ้างพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
4.3 การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ราชกิจจานุเบกษา
4.4 จำ�นวนการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
4.5 จำ�นวนผู้ใช้บริการค้นหามติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามช่องทางต่างๆ
4.6 จำ�นวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
4.7 จำ�นวนข้อร้องเรียน
การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554
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สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นับแต่วันสถาปนาสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2475     
จนถึงปัจจุบัน สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 79 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สำ � นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มิ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ด้ า น
อย่างมุ่งมั่น ในปี 2554 สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554-2557) และกำ�หนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และโครงการต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการทำ�งาน พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
เชือ่ มโยงเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมุง่ เป้าหมายไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ใหม่
ที่ว่า “สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”
ความสำ�เร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ การพัฒนาระบบการเสนอ
เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในการปฏิบัติ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ต่างดำ�เนินกิจกรรม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์ผลงานภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ สามารถเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นแรงผลักดันสำ�คัญ     
ให้บุคลากรของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกิดความมุ่งมั่นในการทำ�งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการในปี 2554 และปีต่อๆ ไป

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐาน
ทางวิชาการ ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายอำพน กิตติอำพน
Mr.Ampon Kittiampon

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Secretary-General to the Cabinet

ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายวิชัย วิทวัสการเวช
Mr.Vichai Vithavaskarnvej

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretary-General to the Cabinet

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
Ms.Sibpun Wanawisut

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretary-General to the Cabinet

นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์
Mr.Kosol Vichitthanarurk

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretary-General to the Cabinet
เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
Deputy Secretary General to the Cabinet
Retired 1 October 2011

นายสมชาย พฤฒิกัลป์
Mr.Somchai Prudthikan

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretary-General to the Cabinet
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
Deputy Secretary General to the Cabinet
Take a position of Deputy Secretary General
to the Cabinet since 1 October 2011

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี
Mr.Dhavajjai Svasti-salee

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretary-General to the Cabinet

นายศิริ เลิศธรรมเทวี
Mr.Siri Lertthammatavee

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Advisor of the Secretariat of the Cabinet

สำนักบริหารกลาง

นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
นางสาววรรณา ศรีนนท์
Mr.Supasin Sumaytivit
Ms.Wanna Srinon
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ
Director of Bureau of Central Administration Director of Administrative Support Group

ร้อยตำรวจเอกหญิง สุริยา ปานโด๊ะ
Police Captain Suriya Pandoh
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Director of Personnel
Administration Group

นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์
Ms.Chalermkhwan Thongchan
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี
Director of the Cabinet Document
Conservation Group

นางประไพ ดำสะกุล
Mrs.Prapai Dumsakul

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2555
Acting Direct of Correspondence Group and
Director of General Administration Group
since 5 March 2012

นางอุดมพร เอกเอี่ยม
Mrs.Udomporn Aek-iam
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
Director of Fiscal and Supply Group

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุชาติ วิภาสธวัช
Mr.Suchart Vipasthawach
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555
Director of Division of Cabinet
Meeting Logistics
since 30 january 2012

นายอำนาจ พัวเวส
Mr.Amnat Puaves
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
Director of Bureau of Legal Affairs Acting Advisor
of the Secretariat of the Cabinet since 1 May 2012

นายธนภัทร ตันแขมรัตน์
Mr.Tanapat Tankhamrat
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสรุปการประชุม
คณะรัฐมนตรี
Director of Conclusion
of the Meeting Support Group

นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง
Mrs.Chutarat Wanaothong
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
Director of Cabinet Meeting Minute Group

สำนักนิติธรรม

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง
Ms.Chanita Oungpasuk
Mr.Jarupart Khumrungruang
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายความมั่นคง ผูอ้ ำนวยการกลุม่ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม
Director of Security Law Group
Director of Natural Resource
and Communication’s Law Group

สำนักนิติธรรม

นางพิมพ์ผกา พฤกษะศรี
Mrs.Pimpaka Pruksasri
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ
Director of Economic Law Group

นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง
Ms.Supattra Sangtong

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555
Acting Director of Academic and Legal
Development Group since 16 March 2012

นางสุชาดา แจ่มผล
Mrs.Suchada Jampole
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายสังคม
Director of Social Law Group

นายสิงห์ สัมมาชีพ
Mr.Singha Summachep
ผู้อำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
Director of Royal Gazette Group

นางบุญณิกา วงศ์วานิช
Mrs.Boonnika Wongwanich
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ
Director of Legislation and Independent
Organization Group

นายสิริทัศน์ อาภะระโณ
Mr.Siritat Arpharano
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director of General Administration Group

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

นางสมสมร มังคลพันธุ์
Mrs.Somsmorn Mangklapan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ
Director of Bureau of Information
Administration

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
Ms.Onfa Vejjajiva
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
Information Technology Expert

นางสาวพัชรา สวาทะสุข
Ms.Patchara Sawatasuk
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology System
Development Group

นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
Ms.Supaporn Kittidecho
ผู้อำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี
Director of Cabinet Resolution
Compilation Group

นายประวิทย์ อมรฤทธิ์
Mr.Prawit Amornrit

นางสาววันทนี เฉลิมชัย
Ms.Wantanee Chalermchai
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director of General Administration Group

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555
Acting Director of the Cabinet Information
Technology Group since 15 March 2012

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นางสาวกรุณา จุฑานนท์
Mr.Teerapong Wongsiwawilas
Ms.Karuna Juthanont
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตาม
และติดตามนโยบายพิเศษ
มติคณะรัฐมนตรี
Director of Bureau of Strategic
Expert on Analyzing, Compiling and
Development and Special Policy Monitoring
Monitoring Cabinet Resolutions

นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์
Mrs.Nuttaya Pattanapan
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข
Director of Education and Public
Health Group

นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์
Mrs.Varangoon Sanpanorasate
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมและคุณภาพชีวิต
Director of social and Quality of Life Group

นางดารารัตน์ อินทโสภา
นางอัชรา รัชตะวรรณ
Mrs.Dararath Intasopa
Mrs.Ouchara Ratchatawan
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director of Security and
Director of General Administration Group
Public Administration Group

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
นางวรรณวิมล สินุธก
Mr.Sompoch Rajbhat-yakom
Mr.Panyapon Srisangkaew
Mrs.Wanvimol Sinuthok
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2555
Expert in Cabinet Meeting System Development Expert in Cabinet Resolutions
Director of Bureau of Cabinet Submission Analysis
since 30 January 2012

นายพรพรหม เกษมสุวรรณ
Mr.Pornprom Kasemsuwan
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 1
Director of Economic Group 1

นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์
Mr.Supphamet Sirikulchairux
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 2
Director of Economic Group 2

นางนวลสวาท โฆศิรินนท์
นางภิรมย์ ธรรมศิริ
Mrs.Nualsawat Kosirinond
Mrs.Pirom Thummasiri
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการบริหาร
Director of Infrastructure Group
Director of Public
Administration Group

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
Ms.Wannapid Jarusombat
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
Director of Bureau of Cabinet Affairs

นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย
Mrs.Viboonlak Meechai
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555
Director of Group 3
since 15 March 2012

นางสาววัลภา สุขผล
Ms.Wanlapa Sukphol
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 1
Director of Group 1

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์
Ms.Supawadee Lertsatit
ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 2
Director of Group 2

นางสาววัชรี สิงหราช
Ms.Vacharee Singharach
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director of General Administration Group

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสมศรี นาคจำรัสศรี
Mrs.Somsri Nakchamrassri
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Director of Bureau of Royal
Scribe and Royal Decorations

นายธวพงศ์ อ่อนนุช
Mr.Thavapong Onnuch
ผู้อำนวยการกลุ่ม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Director of Royal Decorations
Group

นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
Mr.Phumintra Plungsombut
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Expert on Royal Scribe and
Royal Decorations

นางกรรณิกา งามท้วม
Mrs.Kannika Ngamtuome
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานันดร
Director of Register of
Precedence Group

นายสถาพร ทรงพร
นายชัยพร พงษ์จินดากร
Mr.Sathaporn Songporn Mr.Chaiyaphorn Phongchindakorn
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง
Director of Royal Scribe Group
Director of Investiture and
Appointment Group

นายสมชาย พิณนุวัตร
Mr.Somchai Pinnuwat

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานลิขิต
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
Acting Director of Calligraphy Group
since 1 April 2012

นางอรุณรัศมิ์ บัวชุมสุข
Mrs.Aroonras Buachoomsuk
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555

Director of Royal Decorations
Suppies Administration Group

Assigned to work at Bureau of Royal Scribe
and Royal Decorations since 1 April 2012

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวยุภา ทองถม
Ms.Yupa Thongtom
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group

นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์
Ms.Kanchalee Jamnongwong
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administration Development Group

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ว่าที่ร้อยตรี วินัย ชาคริยานุโยค
Acting Sub Lt. Vinai Chacariyanuyok
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
Director of Bureau of The Cabinet
and Royal Gazette Publishing Office

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของ
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Structure of the Office of the Prime Minister
Office of the Prime minister

The Secretariat of the Prime Minister

Office of the Permanent Secretary

The Secretariat of the Cabinet

The Public Relation Department

National Intelligence Agency

Office of the Consumer Protection

Bureau of the Budget

MCOT Public Company Limited

Office of the National Security Council

The Thailand Research Fund

Office of the Council of State

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

Office of the Civil Service Commission

Thailand Convention and Exhibition Bureau

Office of the National Economic and
Social Development Board

Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration (Public Organization)

Office of Public Sector Development
Commission

Office of Knowledge Management and
Development) (Public Organization)

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

การแบ่งส่วนราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำ�นักงบประมาณ

บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ส่วนราชการในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระ
องค์การมหาชน

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

Deputy Secretary – General
to the Cabinet (executive, higher level)
Advisor of the Secretariat of the Cabinet
(Plan and Policy Analyst,
Advisory Level)
Strategic Development and Management
System Expertise

Internal Audit Group
Administration Development Group

Bureau of General Administration

The Bureau of Strategic Development
and Special Policy Monitoring

Division of Cabinet Meeting Logistic

The Bureau of Cabinet Submission Analysis

The Bureau of Legal Affairs

The Bureau of Cabinet Affairs

The Bureau of Information Administration

The Bureau of Royal Scribe and
Royal Decorations

The Cabinet and Royal Gazette Publishing House *

* (Service Delivery Unit : SDU)

โครงสร้างสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง)
ทีป่ รึกษาประจำ�สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับทรงคุณวุฒ)ิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหารงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำ�นักบริหารกลาง

สำ�นักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำ�นักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี

สำ�นักนิติธรรม

สำ�นักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สำ�นักบริหารงานสารสนเทศ

สำ�นักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา *

* เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

Duties and Power of the Secretariat of the Cabinet

According to the Ministerial Regulation on the Organization of the Secretariat of the Cabinet
2006, the Secretariat of the Cabinet shall have the following duties:
1. Duty on the Cabinet affairs
2. Duty on coordinating with the parliament
3. Duty on coordinating with royal agencies
4. Duty on public

Power of the Secretariat of the Cabinet

1. Proceeding cabinet affairs
2. Coordinating with the Secretariat of the House of Representative and the Secretariat of the
Senate, on behalf of the Cabinet, to propose draft laws and other issues that require approval of the
House of Representative and the Senate, as well as submitting issue of the House of Representative
and the Senate to the Cabinet
3. Coordinating with royal agencies for the Prime Minister and the Cabinet on functions
which require the Royal Approval by laws, tradition and practice
4. Coordination with government agencies in order to facilitate and ensure smooth public
administration of the Cabinet
5. Providing information service to the general public
6. Performing other activities which required by laws or assigned by the Prime Minister and
the Cabinet

1 Bureau of General Administration
Systemizing and developing document delivery process in order to control, coordinate
and follow-up Cabinet submission procedure
Administering office supplies, building and vehicles, including supplies of Royal
Decorations
Providing meeting rooms and facilities for the Cabinet meeting as well as other committee
meetings in the Secretariat of the Cabinet
Conducting secretarial services and public relation services of the Secretariat of the
Cabinet
Managing working procedure, human resource, including welfare system
Responsible for financing, accounting and budgeting management
Responsible for Cabinet’s archive, documents preservation, management of museum
and library of the Cabinet

24

Annual Report 2011
The Secretariat of the Cabinet

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
4. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน

อำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการ
เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ขอรับความยินยอมหรือความเห็นสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะ
ต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่แก่ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1 สำนักบริหารกลาง
จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ
นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
ให้ บ ริ ก ารและอำนวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื่ อ งอื่ น ๆ 

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุ รั ก ษ์ เ อกสารของคณะรั ฐ มนตรี งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ งานห้ อ งสมุ ด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Administering general affairs of The Secretariat of the Cabinet which has not been
assigned to particular bureau or division
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

2 Division of Cabinet Meeting Logistic
Organizing meetings for the Cabinet and the Cabinet Committees as assigned,
including to facilitate the meetings
Collecting and compiling data relating to meetings of the Cabinet and Cabinet
Committees and preparing the Cabinet minute
Setting up standard, system, format and working procedure in concerning with meetings
of the Cabinet and Cabinet Committees
Coordinating with Bureau of Legal Affairs, Bureau of Cabinet Submission Analysis and
other agencies, concerning with the meetings of Cabinet and Cabinet Committees
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

3 The Bureau of Legal Affairs
Studying and analyzing data to provide opinion on draft legislations and other legal
issues submitted to the Cabinet, in order to support decision-making of the Cabinet and the Prime
Minister; notifying Office of the Prime Minister’s orders and the Cabinet submissions, relating to those
legal issues, to concerning government agencies, as well as publishing and proofreading legislation;
drafting legal royal command as to bestow for royal approval
Responsible for drafting the Cabinet resolution and corresponding on questions on
resolution relating to legal issues
Conducting standard, code, system, format and working procedure in order to handle
legal matters starting from submission to the proclamation of the law
Coordinating on behalf of the Cabinet in making clarification and explanation to the
courts
Performing the secretarial services for the committee to examine the draft legislation
and legal matters proposed for Cabinet submission
Coordinating with the parliament to submit draft legislations and other issues that
require parliamentary approval; reporting comments and suggestions of the parliamentary committees
to the Cabinet
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ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการใดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม
ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ
ประสานการปฏิบตั งิ านกับสำนักนิตธิ รรม สำนักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3 สำนักนิติธรรม
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งคำสั่ง
สำนักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ดำเนินการเกี่ยวกับการจั ด ทำมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนำร่างกฎหมายและเรื่องอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
ประสานการจัดทำคำชี้แจงและคำให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่างๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประสานงานกับรัฐสภาในการนำร่างกฎหมายและเรือ่ งทีก่ ฎหมายกำหนดให้ตอ้ งขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณา
ก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม
ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Compiling and updating data base of laws, regulations, court decision and opinion of
the Council of State
Coordinating with the Division of Cabinet Meeting Logistics concerning with meetings
of the Cabinet and other Cabinet Committees
Examining and classifying matters to be published in the royal gazette; providing
electronic royal gazette for general public
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

4 The Bureau of Information Administration
Being the centre of collecting, analyzing, storing and compiling of Cabinet Resolutions
in order to provide supporting information for Cabinet decision making, as well as to publicize Cabinet
resolutions to the general public
Studying and developing information technology and communication system for
agencies within the Secretariat of the Cabinet
Developing and systemizing information administration and communication system
for meetings of the Cabinet and Cabinet Committees, both inside and outside the capital
Providing information services to general public
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

5 The Bureau of Strategic Development and Special Policy
Monitoring
Studying, analyzing, and compiling of cabinet resolutions including information
relating to implementation of the Cabinet resolutions; monitoring and reporting progress of Cabinet
resolutions implementation; being the coordination centre of Cabinet resolutions between
the Secretariat of the Cabinet and other government agencies
Examining, compiling and analyzing Cabinet resolutions which are out-of-date and
disharmonize with present legislations in order to revise, develop and adjust them to meet public
administration strategies
Compiling, monitoring and accelerating implementation of the Cabinet resolution
that related to public administration strategies, and report to Prime Minister or the Cabinet
Proceeding assigned tasks in accordance with the cabinet strategies by coordinating
with government agencies
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ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษา
และคำวินิจฉัยของศาล และเรื่องสำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ 
ตรวจสอบ จำแนกประเภทและจัดลำดับการประกาศเรื่องต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทำ
ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ บริการประชาชนในเรือ่ งกฎหมายและเรือ่ งสำคัญต่างๆ ทีป่ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4 สำนักบริหารงานสารสนเทศ
เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ
ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

5 สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
และเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ร ะหว่ า งสำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี กั บ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
ประมวล ติ ด ตาม และเร่ ง รั ด ดำเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Setting guideline, system, format and working procedure, including monitoring,
an implementation of special government policy and public management strategies
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

6 The Bureau of Cabinet Submission Analysis
Studying and analyzing Cabinet submissions in order to provide opinion to support
Prime Minister, the Cabinet and cabinet committees in decision making; distributing Prime Minister’s
orders, cabinet and cabinet committee resolutions to concerning agencies
Drafting of Cabinet resolutions, including answering question on Cabinet resolutions
and resolution of other cabinet committees, concerning general issues
Setting standard, principle, system, format and working procedure for non-legal
matters Cabinet submission and answering questions on Cabinet resolutions
Coordinating with the Division of Cabinet Meeting Logistics concerning an organization
of meetings for the Cabinet and other cabinet committees, particularly in setting the agenda for
these meetings
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

7 The Bureau of Cabinet Affairs
Coordinating with government agencies on an implementation of government policy
in order to monitor, evaluate, accelerate and to prepare the Report on the Implementation of the
Government in Accordance with the Directive Principle of Fundamental State Policy and the government
policy
Collecting information from government agencies to be used for draft Public
Administration Plan and to revise the plan to meet the government policy and changing environment
Researching, analyzing and preparing information to support government policy
drafting process and coordinating to facilitate the statement of government policy to the parliament;
publishing and publicizing of government policy; preparing relating information to support in policy
implementation; compiling comments and suggestions of the parliament on the government policy
Developing and setting guideline, format and working procedure of the Cabinet and
Parliamentary Liaison Officers in accordance with laws and regulations on Cabinet submission and
cabinet meetings
Conducting academic research and coordinate with international agencies for the
benefit of the Cabinet’s public administration and the function of the Secretariat of the Cabinet as
well as monitoring on particular policy as assigned
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กำหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธปี ฏิบตั ิ ตลอดจนการติดตามการดำเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

6 สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ 

และแจ้งคำสัง่ นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ในเรือ่ งดังกล่าวให้สว่ นราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการจั ด ทำมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องที่มิใช่
ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมอื่น
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7 สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่รายงานแสดงผล
การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปรับเปลีย่ นแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อ
แถลงต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทำข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำ
ข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล
ดำเนินการพัฒนา กำหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดำเนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศเพื่ อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี แ ละการปฏิ บั ติ ง านของสำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Developing and training of human resource in accordance with cabinet functions
Providing suggestion on organizational strategy and policy development; preparing
annual operational plan, risk management plan and annual report; administrating organizational
risk management; monitoring, following up and developing Key Performance Indicator as to assess
performance of the Secretariat of the Cabinet
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

8 The Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations
Setting guideline and working procedure on having an audience with the Royal;
planning and coordinating with the royal agencies on royal functions
Responsible for tasks concerning with royal scribes as well as storing and stamping
the Royal Seal
Performing, on a behalf of the Prime Minister and the Cabinet, the task which
required the royal approval according to laws and traditional practices, including royal appointment,
rank of nobility, rank of priest and appointment of the government officers; handling of tasks on
foreign relations in accordance with traditional practices; drafting non-legal Royal Command to be
bestowed for royal approval
Setting up guideline, regulation and working procedure on bestowing and receiving
of Royal Decorations; seeking Prime Minister’s approval to accept Royal Decoration of foreign countries;
setting supplementary and detail on Royal Decoration; planning to produce and restore Royal
Decorations
Systemizing and developing database on recipient of Royal Decorations, rank of
nobility and providing the information to general public
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

9 Internal Audit Group
of the Cabinet

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

Examining and monitoring performance of the agencies within the Secretariat of the
Cabinet in accordance with operational plan and projects as well as legislations, regulations and
procedures
Examining and monitoring resources usage for the economy and worthwhile
Assessing performance achievement as to the functions of the agencies within the
Secretariat of the Cabinet
Reporting performance progressive of agencies within the Secretariat of the Cabinet
Coordinating and supporting others concerning agencies as assigned
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ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล
การดำเนินงานประจำปี การบริหารการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กำหนดมาตรฐานและวิธกี ารปฏิบตั แิ ก่บคุ คลทีจ่ ะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทัง้ วางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่างๆ และ
งานเสด็จพระราชดำเนิน
ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา
หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิแ์ ห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตัง้ และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่างๆ
รวมทัง้ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดทำประกาศพระบรมราชโองการ
ที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกำหนดมาตรฐานและ
รายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9 กลุ่มตรวจสอบภายใน
ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น การบั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ ข อง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ตรวจสอบและติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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10 Administration Development Group

Giving suggestion and advice on development strategies to the agencies within
the Secretariat of the Cabinet
Monitoring, evaluating and conducting report on administration development of
the Secretariat of the Cabinet
Coordinating and cooperating with the agencies within the Secretariat of the
Cabinet on administration development
Coordinating and supporting other concerning agencies as assigned

11 The Cabinet and Royal Gazette Publishing House*
Producing printed and electronic Royal Gazette
Managing the royal gazette subscribing system
Printing Royal Decoration certificates, royal letter of appointments and official
program of the Ministry of Foreign Affairs
Producing publications and electronic medias ordered by public and private
sectors
Printing urgent work, general printing work, name cards, invitation cards, reports,
including binding and photocopying service
Producing and selling books on legislations, Cabinet resolutions and government
regulations, including textbook, newspapers and journals

*  Note : In accordance with Announcement of the Office of the Prime Minister, Dated 11th August 2006; title,
Transforming of the Division of Publishing House. The Secretarial of the Cabinet into The Cabinet and Royal Gazette
Publishing House (Service Delivery Unit) 2006.
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10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เสนอแนะให้ ค ำปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงานในสำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ
ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ประสานงานและดำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

11 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา*
ผลิตราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และ
กำหนดการต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
จัดทำธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน การเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
จัดทำและจำหน่ายหนังสือทีม่ งุ่ เน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา รวมทั้งหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ

* เป็นอำนาจหน้าที่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Vision Mission Strategy and Target
Vision

The Secretariat of the Cabinet is the core agent with academic standard in supporting
the Cabinet’s public administration and policy implementation for the utmost benefit of the nation
and people

Mission

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

Strategy of the Secretariat of the Cabinet
Strategy 1

Developing an efficiency of Cabinet submissions system and risk
			
management
		
Target
		
1.1 Revision and consultation on the Cabinet resolutions are at the
				 least
		
1.2 Utilization of knowledge in analyzing and developing working manual
		
Tactic
		
(1) To have a system to analyze completeness of Cabinet submission
by examining relation law and concerning opinion
		
(2) To have a system to analyze completeness of emergency Cabinet
				 submission
		
(3) To analyze opinion concerning with impact of the Cabinet submission
				 law
		
(4) To conduct summary and compiling of Cabinet resolution
Strategy 2 Admiring the Royal Institution and keeping the traditional custom and
traditional practice as well as efficiently perform function in concerning
			
with Royal Affairs
		
Target
		
2.1 Publicizing the Royal Patronage to general public
2.2 Performing function on Royal Affairs efficiently
		
2.3 Keeping Royal Seal important seal, objects, and document in good
				 standard
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ม าตรฐานทางวิ ช าการในการสนั บ สนุ น
การบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ ด้านวิชาการ
ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและ
ประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการ

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1.1 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีมีน้อยที่สุด
1.2 การนำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำและ
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
		
(1) มีระบบในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรี โดยตรวจสอบ
ข้อกฎหมายและความเห็นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีระบบในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มี
ลักษณะเร่งด่วน
(3) มีการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ และความสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย
(4) มีการจัดทำสรุป และประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละรักษาไว้ซงึ่ โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป้าประสงค์
2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดินได้รับการรักษา
และอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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2.4 Performing function in concerning with Royal Affairs in accordance
				 with the traditional custom and traditional practice
		
Tactic
		
(1) To publicize the Royal Patronge and to keep and reserve Royal Seal,
				 important seal, objects, and document
(2) To conduct work on Royal Scribe with efficiency and keeping the
				 traditional custom and traditional practice
		
(3) To perform function in concerning with the bestowal Royal Decorations
				 with clear and concise principles
(4) To coordinate efficiently with the Royal Agencies and other
				 concerning agencies
Strategy 3 Increasing efficiency in supporting public administration and policy
			
implementation of the Cabinet
		
Target
3.1 Developing efficient working mechanism on monitoring and evaluating
				 implementation of Cabinet policies of govern agencies and others
				 agencies
		
3.2 Developing information technology system in order to have databases,
				 tracking system and warning system in monitoring process, assessment,
				 proposing cabinet submissions and function concerning Royal Affairs
		
3.3 Providing knowledge and database system in concerning with the
				 monitoring and evaluation on implementation of Cabinet policies
				 and cabinet resolutions to support cabinet submissions analyzing
				 and administration function of the Cabinet by connecting with
				 the international agencies and academic organizations
		
Tactic
		
(1) To develop a system to monitor and evaluate implementation of
				 Cabinet policies and Cabinet resolutions
		
(2) To develop information technology system to support administration
				 and performance
		
(3) To cooperate with the international agencies and academic organizations
		
(4) To develop cooperation network between the Secretariat of the Cabinet
				 and other agencies
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2.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
กลยุทธ์
		
(1) จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และการเก็ บ รั ก ษาและอนุ รั ก ษ์
พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดิน
		
(2) ดำเนินการเกีย่ วกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐานและรักษาโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยหลักการ
ที่ชัดเจนและรัดกุม
(4) ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ
เป้าประสงค์
3.1 การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนให้การติดตามและประเมินผล
				 การปฏิบตั ติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล ระบบติดตาม
และระบบเตือนภัย ทั้งในกระบวนการติดตาม ประเมินผล การนำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี และงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์
		
3.3 การสร้างองค์ความรูแ้ ละระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตามและประเมิน
				 ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และเพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีโดย
การเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบบริ ห ารจั ด การและ
การปฏิบัติงาน
(3) ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ
(4) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับ
หน่วยงานต่างๆ

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Strategy 4

Developing organizational management system for the good governance
			
and social accountability
		
Target
		
4.1 Reforming the Structure of the Secretariat of the Cabinet in accordance
				 with changes
		
4.2 Developing personnel management system, as well as training system,
creating career path and mechanism in examining the organization
				 fairness
		
4.3 Managing budget control system to support function of the
				 Secretariat of the Cabinet
		
4.4 Managing environment, welfare and quality of life for all staff of the
				 Secretariat of the Cabinet
Tactic
		
(1) To reform structure and task force of the Secretariat of the Cabinet
		
(2) To develop knowledge management system, personnel development
and value building on good governance and sufficiency economics
		
(3) To improve budget management
(4) To expand and develop work place as well as provide welfare in
				 accordance with the need of staff
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มธี รรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

		
		

เป้าประสงค์
4.1 การปฏิ รู ป โครงสร้ า งของสำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลง
4.2 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ระบบการฝึกอบรม การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร
4.3 การบริหารจัดการเกีย่ วกับระบบงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4.4 การจัดสภาพแวดล้อม ระบบสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กลยุทธ์
(1) ปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากรและการสร้างค่านิยม 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานงบประมาณ
(4) ขยายและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Organizational Value
Core Values : (CABINET)
Confidential  :  the maintenance of official secrets, disclosure or dissemination the confidential
information or information that being in process to outsider or unauthorized person
Accuracy   : working with accuracy and correctness of information used for referencing and
analyzing
Best Expertise : expertise in responsible works which gained from accumulation experiences
Integrity : awareness in righteousness that based on the basis of neutrality, justification,
accuracy trustworthy keeping the principle persist in Ideology, holding moral, being honest to
responsibility, treating people equally and not misuse the position for personal benefit
Networking and Teamwork : abilities to build up networks, cooperation, communication,
provide services for stakeholder, willing to operate with others, accept value respect, honour for others,
trustworthy, have an honest intention, open minded to exchange ideas, information, be patient in
argumentation, except the differences, excuse for wrongness, solve the problems with disclosure
negotiation, honest in relation between each others
Express  : being prompted to changing situation and be able to operate in timely manner
Transparency   : working on the principles and processes those ready to be examined
by the public
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ค่านิยมขององค์กร
Confidential การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือข้อมูล
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
Accuracy ความแม่นยำ การทำงานที่ต้องมีความแม่นยำ และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
และวิเคราะห์
Best Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ได้
จากการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ 
Integrity การยืนหยัดในความถูกต้อง ความสำนึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคำมั่นสัญญา รักษาหลักการยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจา
อย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
Express ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด 

และทันสถานการณ์
Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การทำงานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการ
ตรวจสอบจากสาธารณชน

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Staff of the Secretariat of the Cabinet fiscal year 2011
No.

Civil servant

Original affiliation

approved actual

Permanent employee

Government employee

Vacant approved actual Vacant approved actual Vacant

1

Executives

7

7

2

Central unit, Analyst of Plan and
Policy, Expert

1

1

3

Bureau of General Administration

62

49

13

4

Division of Cabinet Meeting Logistics

26

21

5

5

Bureau of Legal Affairs

47

45

2

6

Bureau of Information Administration

32

29

7

Bureau of Strategic Development
and Special Policy Monitoring

22

8

Bureau of Cabinet Submission
Analysis

9

Bureau of Cabinet Affairs

1

1

11

11

17

12

3

16

16

21

1

2

2

45

43

2

1

1

21

18

3

1

1

56

53

3

4

4

11

6

1

11 Internal audit group

2

2

12 Administration development Group

2

2

323

291

32

32

32

60

50

2

10 Bureau of Royal Scribe and
Royal Decorations
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อัตรากำลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ
ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง
ผู้บริหาร
7
7
ส่วนกลาง
1
1
สำ�นักบริหารกลาง
62
49 13
24
24
1
1
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
26
21 5
11
11
สำ�นักนิติธรรม
47
45 2
4
4
17
12
สำ�นักบริหารงานสารสนเทศ
32
29 3
16
16
สำ�นักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ติดตามนโยบายพิเศษ
22
21 1
2
2
สำ�นักวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
45
43 2
1
1
สำ�นักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
21
18 3
1
1
สำ�นักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
56
53 3
4
4
11
6
กลุ่มตรวจสอบภายใน
2
2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
2
รวม
323
291 32
32
32 60
50
สังกัด
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The Annual Budget for Fiscal Year 2011

Unit : baht

Details
Grand Total
1. Personnel Budget
1.1 Salaries
1.2 Permanent employees compensation
1.3 Government employees compensation

2011
575,819,500.00
118,823,300.00
106,320,400.00
6,239,000.00
6,263,900.00

2. Operation Budget
2.1 Remuneration
2.2 General expenses
2.3 Material expenses
2.4 Public utility expenses

112,574,300.00
2,894,600.00
77,757,500.00
5,800,000.00
26,122,200.00

3. Investment budget
3.1 Equipment expenses
3.2 Land and building expenses
4. Supplementary Budget
4.1 General
4.2 Specific
5. Other Budget
5.1 Expenses for enhancing efficiency in supporting
		 public administration
5.2 Producing Royal Decorations
5.3 Restoring Royal Decorations
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52,455,000.00
36,255,000.00
16,200,000.00
6,978,500.00
6,978,500.00
284,988,400.00
3,988,400.00
247,000,000.00
34,000,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจำ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ประจำปี 2554
575,819,500.00
118,823,300.00
106,320,400.00
6,239,000.00
6,263,900.00

2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

112,574,300.00
2,894,600.00
77,757,500.00
5,800,000.00
26,122,200.00

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,455,000.00
36,255,000.00
16,200,000.00

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,978,500.00
6,978,500.00
-

5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
5.2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

284,988,400.00
3,988,400.00
247,000,000.00
34,000,000.00

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา

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

In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet achieved the operation result on
effectiveness and quality services at very good level, as the efficiency performance, the Secretariat
of the Cabinet has to accelerate in expenditure budget disbursement in accordance with the Cabinet
Resolution. For the organization development, the Secretariat of the Cabinet achieved the operation
result at good level because of the consecutive operation on Public Sector Management Quality
Award (PMQA).

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

the evaluation of performance those never been evaluated such as satisfaction of the Committee to
Examine Draft Regislation and Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet, informing concerning
agencies of seeking Royal Pardon process in case of having the Royal Command to acquit or reduce
the punishment within 1 working day and development of requesting for Royal Decorations process.
Result of the said operations is at very good level.
Similarly, the development of consecutive operation such as : the quality of information
for decision of the Cabinet, examining the necessity of the legislation (Act), informing sponsoring
agencies of Royal Bestowal or revocation of positions and published in the Royal Gazette within
1 working day, and the operation in accordance with the output target of the Secretariat of the Cabinet
as defined in the budgetary document, The Secretariat of the Cabinet also has the operational
achievement at very good level except for the operation development via electronic Cabinet
submission process (CABNET). The Secretariat of the Cabinet could not achieved the goals as it set,
because in fiscal year 2011 the Secretariat of the Cabinet had conducted completed operation in
various agencies for the first year, thus caused the inconvenience problem. To solve the stated
problem, the Secretariat of the Cabinet had defined to conduct public hearing and guideline to solve
the problem.
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ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการในด้านประสิทธิผลและ
ด้ า นคุ ณ ภาพการให้บริการในระดับดีมาก ในขณะที่ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ร าชการสำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรียงั ต้องเร่งปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนด้านการพัฒนา
องค์การสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการดำเนินการในระดับดี ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพ การดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการในมิตินี้บางเรื่องเป็นการวัดผล

การดำเนินการที่ไม่เคยมีการกำหนดมาก่อน ได้แก่ ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี การดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพระราชทานอภัยโทษกรณีมี
พระราชกระแสให้อภัยโทษปล่อยตัวหรืออภัยลดโทษ ภายใน 1 วันทำการ และการพัฒนากระบวนการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก
ในทำนองเดียวกัน การพัฒนาการปฏิบัติราชการในประเด็นที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น คุณภาพ
ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (พระราชบัญญัติ)
เรื่องที่นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งที่สามารถแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ทราบ และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 วันทำการ และการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของ
ส่ ว นราชการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ า ย สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในระดับดีมาก ทัง้ นี้ ยกเว้นการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ งของการเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีผา่ นระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่สามารถดำเนินการ
ให้บรรลุผลตามที่กำหนดได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการ
เรื่องดังกล่าวในหน่วยงานต่างๆ เต็มรูปแบบเป็นปีแรก จึงมีปัญหาความไม่สะดวกต่างๆ เกิดขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้กำหนดให้มกี ารรับฟังปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในปีงบประมาณต่อไป

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Dimension 2 Service Quality : For services, the Secretariat of the Cabinet has satisfaction

at the very good level, similar to the operation in accordance with anti-corruption measures that
the Secretariat of the Cabinet has been able to keep the very good level.

Dimension 3 Efficiency in Operation : In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet

has been able to effectively maintain the standard on service timeframe. As well as the operation
of calculation of output cost per unit, the Secretariat of the Cabinet has been able to effectively
maintain the standard on service timeframe. However, the Secretariat of the Cabinet still faced
the problem of inability to disburse the expenditure budget as targeted in the overall in accordance
with the Cabinet Resolution and the target as set by the Office of Public Sector Development
Commission.

Dimension 4 Organization Development : In this dimension is to measure

the performance of Public Sector Management Quality Award (PMQA) and 2011 is the last year that
all government agencies have to operate the fundamental level of PMQA and have to be evaluated
weather they able to pass the fundamental level or not. The Secretariat of the Cabinet had
completed operation as to fundamental level, and from the overall results of self assessment of
the Secretariat of the Cabinet have been in the good level.
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มิตทิ ี่ 2 มิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ ในด้านการให้บริการคณะรัฐมนตรีมคี วามพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของคณะรัฐมนตรีในระดับดีมาก เช่นเดียวกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถรักษาผลการดำเนินการไว้ได้ในระดับเดิม (ระดับดีมาก)

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีสามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการไว้ได้ตามที่ประกาศ รวมทั้งการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส็ ามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายทีก่ ำหนด สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทั้ ง ในส่ ว นของงบรายจ่ายลงทุน รายจ่ายภาพรวม และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณตามแผน สำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรียงั ไม่สามารถผลักดันให้มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายทีส่ ำนักงาน
ก.พ.ร. กำหนด

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ในมิตินี้เป็นการวัดผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นับเป็นปีสุดท้ายที่ส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน และต้องได้รบั การประเมินว่าผ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน
หรื อ ไม่ ซึ่ งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น การตามเกณฑ์ ร ะดั บ พื้ น ฐานดั ง กล่ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย และ
จากการประเมินผลตนเอง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับดี

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister
12-moths period
Indicator of Performance

Unit

Weight
(percent)

1

Rating Criteria

Operation Result

3

Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

2

4

5

Dimension 1 Effectiveness

4.2518

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

0

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

0

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

50

4.2518

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

45

4.1687

7.8

8.2

8.6

The score level of the quality of information
to support decision making of the Cabinet is 8.2

The score level of the quality of information
to support decision making of the Cabinet is 8.6

7

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

6

65

70

75

80

3.1.3 Percentage of success in percent
examine necessity in an 

		 enactment of draft legislation
		 (to consider only on Bill)

6

80

85

90

95
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7.4

The score level of the quality of information
to support decision making of the Cabinet is 7.8

percent

54

7.0

The score level of the quality of information
to support decision making of the Cabinet is 7.4

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

The score level of the quality of information
to support decision making of the Cabinet is 7.0

3.1.1
		
		
		

The Secretariat of the Cabinet
does not have these indicators

8.27

4.1750

0.3013

85

percent
82.94

4.5880

0.2838

100

100
(35 item)

5.0000

0.3093

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

  รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก

5

มิติที่  1  มิติด้านประสิทธิผล

4.2518

1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง

0

2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจ

0

3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ
ของส่วนราชการระดับกรม หรือ
เทียบเท่า

50

4.2518

3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก

ร้อยละ

45

4.1687

3.1.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
ร้อยละ
ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี

7

3.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของ ร้อยละ
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ร่างกฎหมาย และร่างอนุบญั ญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.)
3.1.3 รอยละความสําเร็จในการ
ร้อยละ
ตรวจสอบความจําเป็นในการ
ตรากฎหมาย (พิจารณาเฉพาะ
พระราชบัญญัติ)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่มีตัวชี้วัดในส่วนนี้

7.4

7.8

8.2

8.6

8.27

4.1750

0.3013

6

65

70

75

80

85

82.94

4.5880

0.2838

6

80

85

90

95

100

100
(35 ฉบับ)

5.0000

0.3093

ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี เท่ากับ 7.0
ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี เท่ากับ 7.4
ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี เท่ากับ 7.8
ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี เท่ากับ 8.2
ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี เท่ากับ 8.6

7.0

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister
12-moths period
Indicator of Performance

Unit

Weight
(percent)

Rating Criteria

Operation Result
Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

4

5

6

60

70

80

90

100

93.33

4.3330

0.2680

percent

5

60

65

70

75

80

Percent
57.66

1.0000

0.0515

3.1.6
		
		
		
		
		
		
		
		

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

6

60

65

70

75

80

Percent
97.72 
(44 items
from the
total of
43 items)

5.0000

0.3093

3.1.7
		
		
		
		

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

5

Level 5

4.6000

0.2371

3.1.8
		
		
		
		
		
		
		

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

4

99.21

4.2100

0.1736

3.1.4
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

3.1.5 The level of satisfaction
		 of CABNET system users
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96

-

-

97

98 

99

Uploading the improved program of requesting for
the bestowal of Royal Decoration program to Internet

3

improving the program of requesting for the bestowal of
Royal Decoration to be more inline with the user needs

2

Examining, compiling problems and suggestion on
improvement the requesting for the bestowal
of Royal Decoration program

1

100

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก

6

60

70

80

90

100

3.1.5 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ CABNET 

ร้อยละ

5

60

65

70

75

3.1.6 ร้อยละของเรื่องการขอ
ร้อยละ
พระราชทานอภัยโทษ กรณีมี
พระราชกระแสให้อภัยโทษ
ปล่อยตัวหรืออภัยลดโทษ
ในขั้นตอนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
1 วันทำการ

6

60

65

70

75

3.1.7 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนากระบวนการเสนอ
พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

ระดับขั้น
ของความ
สำเร็จ

5

3.1.8 ร้อยละของเรื่องที่นำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้พ้น
จากตำแหน่งที่สามารถแจ้ง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และ
ลงราชกิจจานุเบกษา
ภายใน 1 วันทำการ

ร้อยละ

4

96

97

93.33

4.3330

0.2680

80

ร้อยละ
57.66

1.0000

0.0515

80

ร้อยละ
97.72
(43 เรื่อง
จาก
44 เรื่อง)

5.0000

0.3093

ระดับที่ 5

4.6000

0.2371

99.21

4.2100

0.1736

--

98

นำโปรแกรมการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ทีป่ รับปรุงแล้วขึน้ สูร่ ะบบ Internet

ปรับปรุงโปรแกรมการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งานมากขึน้

ตรวจสอบรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรม
การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

3.1.4 ร้อยละความสำเร็จในการ
ร้อยละ
ผลักดันให้ส่วนราชการ แก้ไข
		 หรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบญ
ั ญัติ
		 เกีย่ วกับการอนุมตั ิ อนุญาตของ
ส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม
แนวทางของคณะกรรมการ
กำกับติดตามและเร่งรัด
การดำเนินงานพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ

--

  รอบ 12 เดือน

99

100

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Table of Operation Achievement Result according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2011
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister
12-moths period
Indicator of Performance

Unit

Weight
(percent)

Rating Criteria

Operation Result
Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

1

2

3

4

5

5

sum
total
=1

sum
total
=2

sum
total
=3

sum
total
=4

sum
total
=5

sum total
=5

(1) Number of the Royal
Gazette published in 2010

(0.25)

80

85

90

95

100

percent
113
(611 items)

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

(0.25)

80

85

90

95

100

percent
100
(49 items)

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

(0.25)

80

85

90

95

100

percent
100
(1 items)

(4) Number of Royal Decorations
contracted to produce/
restore in fiscal year 2010

(0.25)

80

85

90

95

100

percent
100
(131,312
set/pieces)

(5) Number of meetings held
to explain to government 

agencies concerning the
legislation development

(0.25)

80

85

90

95

100

percent
100
(1 items)

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

budget document)

Dimension 2 Service Quality

5.0000

5.0000

4. Percentage of satisfaction
service users

Percent

6

65

70

75

80

85

85.29

5. Percentage of satisfaction
level of policy-makers

Percent

3

65

70

75

80

85

abrogated by OCSC
resolution

58
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5.0000

0.3093

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ
ระดับ
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามเป้าหมาย ขั้นของ
ผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม
ความ
เอกสารงบประมาณรายจ่าย)
สำเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

  รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก

5

5 ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม
=1
=2
=3
=4
=5

ผลรวม
=5

(1) จำนวนราชกิจจานุเบกษา
ที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

(0.25)

80

85

90

95

100

ร้อยละ
113
(611 ตอน)

(2) ร้อยละของความสำเร็จทีส่ ามารถ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติ
เพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้
ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ

(0.25)

80

85

90

95

100

ร้อยละ
100
(49 ครั้ง)

(3) ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอ
พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับ
การพิจารณาดำเนินการ

(0.25)

80

85

90

95

100

ร้อยละ
100
(1 ครั้ง)

(4) จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทีส่ ามารถทำสัญญาจัดสร้าง/ซ่อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(0.25)

80

85

90

95

100

ร้อยละ
100
(131, 312
สำรับ/ดวง)

(5) จำนวนครัง้ ของการประชุม ชีแ้ จง
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
กฎหมาย

(0.25)

80

85

90

95

100

ร้อยละ
100
(1 ครั้ง)

มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

5.0000

0.2577

5.0000

4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ร้อยละ

6

65

70

75

80

85

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กำหนดนโยบาย

ร้อยละ

3

65

70

75

80

85

85.29

5.0000

0.3093

ยกเลิกตาม
มติ อ.ก.พ.

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Level of
success

Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

Weight
(percent)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Step 5

5.0000

Dimension 3 Efficiency in Operation
7. The level of success in
weighted quality score in
maintaining standard on
service timeframe

0.3093

Conducting summarized reports on the implementation of the plan,
with suggestions for improved operation in the next year

6. The level of success in
operation in accordance
with measures to prevent
and suppress corruption

Unit

Operation Result

Reviewing operation plan on the prevention and suppression
of corruption for fiscal years 2009-2010 and reviewing various
analyses of corruption risks
Drawing up operation plan to prevent and suppress corruption
in the public sector for government agencies for fiscal year 2011
and posted in the agencies’ websites
Completely implementing the plan and surveying opinions
of the public and stake-holders to bring the information into use
in improving the plan for the next fiscal year
Investigating 100% of complaints and summarizing the analyses
of complaints to include important issues

Indicator of Performance

Rating Criteria

3.5467

Level of
success

3

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

5

8.1 Percentage of expenditure  
 Percent
budget disbursement for
investment

2

66

69

72

75

78

Percent
64.70

1.0000

0.0206

Percent

1.50

91

92

93

94

95

Percent
64.24

1.0000

0.0155

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

0

60

70

80

90

100

-

-

-

8.2 Percentage of expenditure
budget disbursement for
overall

8.4 Percentage of success of
expenditure budget 

disbursement as to
the plan

60

Percent

Annual Report 2011
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1
2
3
4
5
Sum total
(Total (Total (Total (Total (Total
=5
scores scores scores scores scores
= 1) = 2) = 3) = 4) = 5)

5.0000

0.1546

1.0000

SOC does not have to operate
as to this indicator
1.50

86

89.5

93

96.5

100

Percent
64.24

1.0000

0.0155

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

6

ผลการดำเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก

จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ
ดำเนินการตามแผนฯ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ นำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนในปีงบประมาณต่อไป
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้รอ้ ยละ 100 และสรุปผลวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียน
โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ โดยมีขอ้ เสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงการดำเนินงานในปีตอ่ ไป

6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ระดับขั้น
ตามมาตรการป้องกันและ
ของ
ปราบปรามการทุจริต
ความ
สำเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

ทบทวนแผนปฏิบตั ปิ อ้ งกันและปราบปรามทุจริตฯ (ปีงบประมาณ 2552-2553)
และทบทวน/วิเคราะห์ ความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

  รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน
ที่ 5

มิติที่  3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

5.0000

0.3093

3.5467

7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ระดับขั้น
ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ของ
ระยะเวลาการให้บริการ
ความ
สำเร็จ

3

8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

5

8.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2

66

69

72

75

78

64.70

1.0000

0.0206

8.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

1.50

91

92

93

94

95

64

1.0000

0.0155

8.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
โครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ร้อยละ

0

60

70

80

90

100

-

-

-

8.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย ร้อยละ
เงินงบประมาณตามแผน

1
2
3
4
5
(คะแนน (คะแนน (คะแนน (คะแนน (คะแนน
รวม รวม รวม รวม รวม
เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ
1)
2)
3)
4)
5)

ผลรวม
เท่ากับ
5

5.0000

0.1546

1.0000

สลค. ไม่ต้องดำเนินตามตัวชี้วัดนี้
1.50

86

89.5

93

96.5

100

ร้อยละ
64.24

1.0000

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0.0155
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1
2
Rating Criteria
Operation Result

3
Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

4

Able to reach the goals of the performance efficiency enhancement plan for fiscal year 2011 and making a summarized
report of the operation and operation achievement which approved by the highest executive of the organization

Level of
success

Weight
(percent)

Setting the code of minor activities in GFMIS system for fiscal year 2011
and identify expenditure into the said minor activities in GFMIS system

9. The level of success in 

calculating cost per unit
Unit

Formulating efficiency enhancement plan for fiscal year 2011, as well as setting clear targets for fiscal year 2011
(can be evaluate ), and the plan was approved the highest executive of the organization

Indicator of Performance

Finish comparing and analyzing results of cost per unit as the format defined
by the Comptroller General’s Department

Conducting account of cost per unit for fiscal year 2010 in accordance with the criteria and method defined
by the Comptroller General’s Department reporting results of cost calculation in specigied format

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

5

3
4.40
4.4000
0.1361

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)
ระดับขั้น
ของ
ความ
สำเร็จ
3
จัดทำบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ รมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
จัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบ
ทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด
จัดทำแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมทัง้ กำหนดเป้าหมายการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ชดั เจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารระดับสูงของส่วนราชการ
สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
และระบุคา่ ใช้จา่ ยเข้าสูก่ จิ กรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS
สามารถดำเนินการตามแผนเพิม่ ประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ ตามเป้าหมาย พร้อมทัง้ จัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผน และได้รบั ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
เกณฑ์การให้คะแนน

1
2
3
4
5
4.40

  รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก
4.4000

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0.1361
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1

11. The level of success in
Level of
operating according to the success
legislation development
plan of government agencies

3

Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

2

4

5

-

1

2

3

4

5

Dimension 4 Organization Development
12. The level of success in Public Level of
Sector Management Quality success
Award (PMQA)
12.1 The level of success in
passing the fundamental
level of Public Sector
Management Quality
Award (PMQA)

64

Percent
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5.0000

0.2062

A auditing unit achieve the goals of internal control in effectiveness by evaluated
from the level of success in weighted quality score in achieving the goals (as to budget documents)

5.00

Auditing unit Conduct internal control report as to the regulations of State Audit Commission
on defined internal control standard B.E. 2011 (section 6)

4

Auditing unit can analyze weakness/risk of the internal control system of fiscal year 2010
those were still shown in the fiscal year 2011

Level of
success

Weight
(percent)

Auditing unit has the mechanism to operate in accordance with internal control development plan in fiscal
year 2010 and can propose results of performance report to OPDC within 29 April 2011

10. The level of success in
internal auditing

Unit

Operation Result

Auditing unit can assess the internal control as to the guideline of internal management system and
internal control assessment of the Office of the Auditor General of Thailand

Indicator of Performance

Rating Criteria

SOC does not have to operate
as to this indicator
4.4029

20

8

4.4029

60

70

80

70

100

3.7036

0.3054

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

10. ระดับความสำเร็จของการควบคุม ระดับขั้น
ภายใน
ของ
ความ
สำเร็จ

11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ระดับขั้น
ตามแผนพัฒนากฎหมายของ
ของ
ส่วนราชการ
ความ
สำเร็จ

12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระดับขั้น
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
(PMQA)
ความ
สำเร็จ

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ร้อยละ

4
หน่วยรับตรวจมีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554
หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จดุ อ่อน/ความเสีย่ งของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ทีย่ งั คงปรากฏอยูใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน่วยรับตรวจจัดทำรายงานเกีย่ วกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 (ข้อ 6)
หน่วยรับตรวจดำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล โดยวัดผลจากระดับคะแนน
ของตัวชีว้ ดั ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

-

8

เกณฑ์การให้คะแนน

1
2

1

60

3

2

70

4

3

80

5

4

70
5

มิติที่  4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร

20

100

5.00

-

  รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก
5.0000

3.7036

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0.2062

-

สลค. ไม่ต้องดำเนินตามตัวชี้วัดนี้

4.4029

4.4029

0.3054
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12-moths period

12.3 The level of success in
Level of
self-assessment according success
to the criteria of
fundamental of Public
Sector Management
Quality Award (PMQA)

6

Total

97

Reported on 31 August 2012
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2

3

4

5

(sum
total
= 1)

(sum
total
= 2)

(sum
total
= 3)

(sum
total
= 4)

(sum
total
= 5)

Conducting self-assessment to pass the fundamental level of Public Sector Management Quality (PMQA)
completely as to Self Certify (FL) program  not less than 90 percent as to the certification issues

6

1

Completely conduct significant characteristic of the organization

12.2 The level of success in
Level of
the weighted quality score success
in reaching the goals success
(results of procedure) of
SOC operation in accordance
with the criteria of
fundamental of PMQA
public sector (section 7)

Weighed
Operation Point
Quality
Result Obtained
Score

Conducting self-assessment to pass the fundamental level of Public Sector Management Quality (PMQA)
completely as to Self Certify (FL) program  not less than 90 percent as to the certification issues

Weight
(percent)

Conducting self-assessment to pass the fundamental level of Public Sector Management Quality (PMQA)
completely as to Self Certify (FL) program not less than 80 percent as to the certification issues

Unit

Operation Result

Conducting self-assessment on the fundamental level of Public Sector Management Quality Award

Indicator of Performance

Rating Criteria

4.74

4.7381

0.2931

5.00

5.0000

0.3093

4.2665

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

12.3 ระดับความสำเร็จของ
ระดับขั้น
การประเมินองค์การด้วยตนเอง ของ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ความ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับ สำเร็จ
พื้นฐาน

6

น้ำหนัก

97.00

2

3

4

ผลการดำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้ำหนัก

5

(ผลรวม (ผลรวม (ผลรวม (ผลรวม (ผลรวม
= 1) = 2) = 3) = 4) = 5)

4.74

4.7381

0.2931

5.00

5.0000

0.3093

ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพือ่ ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ตามประเด็นการตรวจรับรอง
ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพือ่ ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ตามประเด็นการตรวจรับรอง
ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพือ่ ผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100 ตามประเด็นการตรวจรับรอง

6

1

จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน

12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ ระดับขั้น
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ
ของ
เป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ ความ
การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของ
สำเร็จ
กระบวนการ) ของส่วนราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(หมวด 7)

เกณฑ์การให้คะแนน

ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน (FL) ได้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

  รอบ 12 เดือน

4.2665

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Significant Achievements in Fiscal Year 2011
of the Secretariat of the Cabinet
1. FUNCTION CONCERNING THE CABINET

1.1 The seminar project to integrate working procedure of The Bureau of Cabinet
Submission Analysis, The Bureau of Legal Affairs, the Bureau of Strategics Development and
Special Policy Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Bureau
of Cabinet Affairs and Division of Cabinet Meeting Logistic for improvement efficiency and
working standard on analyzing and cabinet submission
The seminar project to integrate working procedure of the Bureau of Cabinet Submission
Analysis, the Bureau of Legal Affairs, the Bureau of Strategic Development and Special Policy
Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Bureau of Cabinet Affairs and
Division of Cabinet Meeting Logistics for improvement efficiency and working standard on analyzing
and cabinet submission has the important purpose to clarify and improve the working procedure
of the Secretariat of the Cabinet’s staff in concerning whit the Cabinet submission for more efficiency
and standardization especially to perform in accordance with the Royal Decree on the Cabinet
Submission and Cabinet Meetings B.E. 2548 and Regulation on the Criteria and Procedure in Cabinet
Submission B.E. 2548.
The Secretariat of the Cabinet had conducted the said project on 5-6 March, 2011 at
A-One the Royal Cruise Hotel, Chonburi. There were 150 participants consisted of executives, Legal
Officers, Plan and Policy Analysts and others concerning staffs from the Bureau of Legal Affairs, the
Bureau of Strategic Development and Special Policy Monitoring, the Bureau of Royal Scribe and
Royal Decorations, the Bureau of Cabinet Affairs, Division of Cabinet Meeting Logistic and the Bureau
of Cabinet Submission Analysis.
Results of the seminar support the participants gain knowledge and understanding
accurately on the operation in accordance with the Royal Decree on Cabinet Submission and
Cabinet Meeting B.E. 2548 and Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission
B.E. 2548 in various issues such as proposer of Cabinet submission, submission of the matter for
consideration/acknowledgement/acknowledgement as information, framework of using the Cabinet
resolution on 13 December B.E. 2520 as well as guideline and procedure of operation in each step
in accordance with the procedure of conducting Cabinet submission such as seeking for coordination
comment, conducting the minute notifying of Cabinet resolution The project also have workshop
on analyzing and conducting the matter of Cabinet submission include the economics, social and
manpower workforce.
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ผลงานสำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. งานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

1.1 โครงการสัมมนาเพือ่ บูรณาการการทำงานของสำนักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักนิตธิ รรม
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองการประชุมคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
		
โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการการทำงานของสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักนิติธรรม
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองการประชุมคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับการวิเคราะห์และการจัดทำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์สำคัญซักซ้อมเพือ่
ความเข้าใจและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้ถูกต้อง
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดการสัมมนาตามโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา (A-One The Royal Cruise Hotel) จังหวัดชลบุรี โดยมีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนา
จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร นิตกิ ร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องจากสำนักวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักนิติธรรม สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี และกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
		
ผลการสัมมนาดังกล่าวทำให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกันเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ในประเด็นต่างๆ เช่น ผู้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การเสนอเรื่อง
เพื่ อ พิ จ ารณา/ทราบ/ทราบเป็นข้อมูล ขอบเขตการใช้ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี (13 ธั น วาคม 2520) เป็ น ต้ น รวมทั้ ง
แนวทางและรูปแบบการปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนต่างๆ ตามกระบวนการจัดทำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น การขอความเห็น
การจัดทำบันทึก/สรุปวาระ และการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีประเภทต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และที่เกี่ยวกับ
บุคลากรและอัตรากำลังอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.2 The seminar project to improve efficiency in analyzing the urgent cabinet submission
and conduct the Cabinet Resolution
The Secretariat of the Cabinet had conducted the seminar project to improve efficiency
in analyzing the urgent cabinet submission and conduct the Cabinet Resolution on 15 September
2011 and 17 – 18 September 2011. There were 99 participants consisted of staffs from bureau and
division concerned with conducting cabinet submission.
		
The project has important purpose to make personnel response for the urgent Cabinet
submission to gain knowledge and ability to study, analyze and screen the issues completely, in all
dimension with the unity and promptly, to support the executives of the Secretariat of the Cabinet
to submit or manage the issues appropriately and correctly that will impact decision making of the
Cabinet to be with carefulness and make the most benefit in administration. Conclusion of results of
the seminar concerning the significant principles, guidelines and practical format as follows :
1. To be succeeded in operation should have 4 basic concepts namely: Efficiency,
Effectiveness, Consistency and Responsiveness
		
2. Set frameworks or issues for consideration in each matter clearly to use as the
operation guideline on consideration the issues with circumspect, conciseness and completeness
		
3. Should monitor the implementation of concerning agencies on the urgent Cabinet
submission which the Cabinet already had resolution as to acknowledge the effectiveness in practice
		
4. Points in consideration for the urgent Cabinet submission;
			 4.1 The submission must not lead to the illegal operation and Cabinet resolutions
			 4.2 The submission must have the conclusion to submit the Secretariat General
promptly, correctly and in time
5. Assigning personnel with knowledge and experience to analyze the urgent submission
both general submission and the appointment submission cautiously and concisely, which have to
be trained developed staff to have skill and potential
		
6. Preparing information system, tools, equipments and documents for referral
In case of efficiency improvement in drafting cabinet resolution the objective is
to enhance skill, knowledge and experience of the staffs responsible for drafting the Cabinet
resolutions in order to draft the Cabinet resolutions for efficiently and consistently. The seminar
had concluded the guideline and technic of drafting cabinet resolution as follows :
		
1. Preparing to draft cabinet resolution by making up the mind to ready for draftly
cabinet resolution, monitoring information to be knowledgable and cautious as well as self training
to draft cabinet resolution rapidly, in time and promptly
		
2. Technique in drawing up the Cabinet resolution is to study and make understanding
in various main points and adapting the information to complete drawing up such resolutions
rapidly, and be aware that all Cabinet resolutions be practiced by government agencies in accordance
with regulations, rules and laws concerned
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1.2 โครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะ
เร่งด่วนและการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี
		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเร่งด่วน และการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 และ
วันที่ 17-18 กันยายน 2554 โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา จำนวน 99 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักและกองทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
		
การจัดทำโครงการสัมมนาเพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีทมี่ ลี กั ษณะ
เร่งด่วน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผทู้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรีในวาระจร มีความรู้ ความสามารถ
ในการศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน มีเอกภาพ และรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถนำเสนอหรือจัดการเรื่องกรณีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง อันจะส่งผลให้
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ซึ่งผลจากการสัมมนาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และรูปแบบในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้
		
1. การดำเนินการใดๆ ให้บงั เกิดผลสำเร็จควรจะมีหลักคิดเบือ้ งต้น 4 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักความสอดคล้อง (Consistency) และหลักการตอบสนอง
ความต้องการ (Responsiveness)
2. การกำหนดกรอบหรือประเด็นการพิจารณาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาเรื่องให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม และครบถ้วน
3. เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วควรมีการติดตามการดำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่ามีการนำมติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างไร
4. ประเด็นในการพิจารณาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีวาระจร
4.1 ต้องไม่เป็นเรื่องที่นำไปสู่การทำผิดกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
4.2 ต้องได้ข้อสรุปเพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง ทันการณ์
5. การมอบหมายผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องที่มีลักษณะเร่งด่วน
ทัง้ เรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งการแต่งตัง้ ประเภทต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและรัดกุม ซึง่ จะต้องมีการฝึกฝน และพัฒนาเจ้าหน้าที่
ให้เกิดความชำนาญ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น
6. การจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และเอกสาร
ข้อมูลสำหรับการค้นคว้าอ้างอิง
		
ส่วนกรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถจัดทำมติคณะรัฐมนตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึง่ ผลจากการสัมมนาได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับแนวทางและเทคนิคในการจัดทำ
มติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
		
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องมีใจรักการเขียนมติคณะรัฐมนตรี
ติดตามข้อมูลข่าวสารให้มีความรอบรู้ และรู้อย่างรอบคอบ รวมทั้งฝึกฝนตนเองให้ร่างมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเวลา และทันเหตุการณ์
		
2. เทคนิคในการเขียนมติคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาวาระการประชุมให้เข้าใจประเด็นสำคัญต่างๆ
เพื่อนำไปปรับใช้ในการเขียนมติเรื่องนั้นๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามติคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง
ส่วนราชการสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยมีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.3 Conducting system and mechanism in monitoring the implementation of Cabinet
resolutions
		
Royal Decree on Cabinet Submission and Meetings of the Cabinet B.E. 2548 Section 11
defined duties of the Secretariat of the Cabinet to monitor and compile the implementation achievement
in accordance with the Cabinet resolutions and report to the Cabinet for acknowledgement
intermittently, as well as the Ministerial Regulation on the Organization of the Secretariat of the Cabinet
B.E. 2549 defined functions of  the Secretariat of the Cabinet on Cabinet affairs in coordinating the
implementation in accordance with policies and Cabinet resolutions
In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet had improved guideline on monitoring
an implemention of Cabinet resolutions which Cabinet had already approved. New guideline allows
the Secretariat of the Cabinet to set timeframe and monitor particular issue which has not yet been
set timeframe by the Cabinet. Therefore Cabinet resolution on 30th September 2010 enforce government
agencies to follow the guideline on monitoring and reporting implementation result of Cabinet resolutions,
proposed by the Secretariat of the Cabinet
		
The Secretariat of the Cabinet monitored implemention of Cabinet resolutions of
Ministries and government agencies by monitoring directly by the Secretariat of the Cabinet and
by a channel of the Secretariat to the Committee to Cooperate and Drive the Implementation
of Cabinet Resolutions. In fiscal year 2011, there were 163 cases were monitored and 116 cases,
71.71 percent were reported to the Prime Minister and Cabinet for knowledgement. Moreover,
the Secretariat of the Cabinet had evaluated satisfaction of Mr.Abhisit Vejjajiva, Prime Minister at
that time, on the Secretarait of the Cabinet in monitoring on implementation of Cabinet resolutions and
use the results to evaluate opinions and suggestions of the Prime Minister to develop monitoring
for more efficiency. The results of evaluation found that Prime Minister satisfied on monitoring
at 72 percent.
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1.3 การสร้างระบบและกลไกติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ 2548 มาตรา 11 กำหนด
ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2549 กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แนวทางการติ ด ตามผล
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหม่และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แนวปฏิบัติใหม่ได้เพิ่ม
ประเด็นการติดตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ โดยให้สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกำหนดระยะเวลารายงานและติดตามผลจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผล
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยวิธีการติดตามโดยตรงในฐานะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และโดยการติดตามในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ได้ติดตามเรื่องทั้งหมดรวม 163 เรื่อง โดยได้รายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบรวม 116 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 71.17 นอกจากนี้ ยังได้ประเมินความพึงพอใจของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ที่มีต่องานติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อนำผลการประเมิน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
นายกรัฐมนตรีไปพัฒนางานติดตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ผลการประเมินพบว่านายกรัฐมนตรีมีความพึงพอใจ
ต่องานติดตามผลการดำเนินการฯ คิดเป็นร้อยละ 72

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.4 Activity on the Cabinet and Parliamentary Liaison Officer (CPLO) relation
		
The Secretariat of the Cabinet had conducted the activity to enhance the Cabinet and
Parliamentary Liaison Officer (CPLO) relation on 23 February 2011 at Royal Princess Larn Luang Hotel,
Bangkok, for the purpose to acknowledge CPLO of their role of CPLO network in efficiently support
public administration of the Government to provide an opportunity for CPLO to meet and exchange
experiences in cooperation, including the creation of familiarization among CPLO from all units that
will bring to the better cooperation networking between agencies. There were approximate
60 participants comprising with CPLO and the executives of the Secretariat of the Cabinet.
For this Cabinet and Parliamentary Liaison Officer (CPLO) relations activity was honored
by Prime Minister’s Office Minister (Mr.Sathit Wongnongtoey) in assigning policy on Role of Cabinet
and Parliamentary Liaison Officer network in supporting public administration; there was also a lecture
on Cooperation guideline on the Cabinet and Parliament Function by Mr.Ampon Kittiampon,
Secretary-General to the Cabinet, as well as the activity on exchanging experiences on performance
as the Cabinet and Parliamentary Liaison Officer By Mr.Soopachai Barnpabtong, Deputy Permanent
Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, the Cabinet and Parliamentary Liaison Officer of
Ministry of Agriculture and Cooperatives. Summary of the activity is published in CPLO website at
www.cplo.soc.go.th
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1.4 กิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) สัมพันธ์
		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) สัมพันธ์
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้รับทราบบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในการสนับสนุน
การบริหารงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาจากทุกส่วนราชการ ซึง่ จะนำไปสูก่ ารประสานงานและการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 60 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผู้บริหาร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
การจัดกิจกรรมประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสัมพันธ์ในครัง้ นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ได้ให้เกียรติมอบนโยบายเรือ่ งบทบาทของเครือข่ายผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีการบรรยายสรุป เรื่องแนวทางการประสานงานในภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ มีกจิ กรรมการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยนายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการจัดกิจกรรม
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ปคร. ที่ www.cplo.soc.go.th 

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.5 Development e-document system to support functions of the Secretariat of the
Cabinet
		 The Secretariat of the Cabinet started using e-document system in 2537 B.E.
for the advantage of monitoring status of each issues of cabinet submission. Later in 2554 B.E.
the Secretariat of the Cabinet had augmented the system by expanding submission for
all kind of issues, numbering by printing stickers, cataloging the submitted issues, scanning
the submitted issues and provided searching system to access the document. Furthermore,
warning system is provided which can be accessed through intranet and specified authority to access
warning system as the various class of users such as executives, directors of bureau/division and
the officials
		 Training course on using e-document system was conducted on 12 May 2011 at computer
training room the Secretariat of the Cabinet (old building) for 4 times and 20 trainees for each time
1.6 The CABNET Network System Project
The Secretariat of the Cabinet developed the Cabinet Network in 2549 B.E.
for the purpose to enhance efficiency of the cabinet meeting system. The government
agencies can submit issues to cabinet more rapidly and have the standard format of
conducting the Cabinet submission thus the Cabinet will get the Cabinet meeting
agenda earlier and the government agencies can set plan on the Cabinet submission and
examine status of the issues. In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet various activities
as follows:
		 1.6.1 Personnel development to support changing of Cabinet Meeting, had conducted
the conference of the representatives of government agencies to receive and suggestion
on CABNET system. Representatives from 17 government agencies participated the conference,
namely, Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of
Tourism and Sports, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Transport, Ministry
of Information and Communication Technology, Ministry of Energy, Ministry of Commerce, Ministry
of Interior, Ministry of Justice, Ministry of Science and Technology, Ministry of Public Health, Office
of the Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office, Bureau of the Budget, and Office
of the National Economics and Social Development Board, to get opinions and suggestions to improve
system for more efficiency
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1.5 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เริ่มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี 2537 ในการรับเรื่อง
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานภาพของเรื่อง ต่อมาในปี 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวเพิม่ เติม โดยขยายให้ระบบสามารถรับเรือ่ งทุกประเภท มีการออกเลขโดยการพิมพ์
สติ๊กเกอร์ มีการจัดหมวดหมู่ของเรื่องรับเข้า มีการสแกนเอกสารรับเข้า และเพิ่มเติมระบบสืบค้นเพื่อเปิดเอกสารได้
นอกจากนั้นยังมีการสร้างโปรแกรมแจ้งเตือนโดยเรียกจากหน้าระบบอินทราเน็ต มีการกำหนดสิทธิในการดูเรื่อง
แจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักและกอง และเจ้าหน้าที่
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมการใช้ ง านให้ แ ก่ ผู้ ใช้ ร ะบบเมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้ อ ง
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารเดิม) จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 20 คน
หน้าจอระบบแจ้งเตือนเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

1.6 โครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Cabinet Network : CABNET) ขึน้ ในปี 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างมีมาตรฐาน ทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรวดเร็วขึ้น และส่วนราชการสามารถ
วางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและตรวจสอบสถานะของเรื่องได้ โดยในปี 2554 ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
		
1.6.1 การพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มกี ารจัดประชุม
ผูแ้ ทนส่วนราชการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ CABNET โดยมีสว่ นราชการเข้าร่วม 17 หน่วยงาน
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1.6.2 The Secretariat of the Cabinet conducted a survey on CABNET to assess satisfaction
of CABNET user and found that the external government  agencies users have the satisfaction at the
level of 62.3 percent, while the internal users of the Secretariat of the Cabinet have the satisfaction
at the level of 50.7
		
1.6.3 In 2011, the Secretariat of the Cabinet conducted teams lectures and staff to meet
the staff of 26 government agencies according to CABINET Visit Project as follows : Ministry of Defense,
Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Transport,
Ministry of Labour, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Natural Resources
and Environment, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Science and
Technology, Ministry of Industry, Office of the National Security Council, Office of the Public Sector
Development Commission, Office of the National Economic and Social Advisory Council, Office of
His Majesty’s Principal Private Secretary, National Intelligence Agency, Public Relations Department,
the Secretariat of the House of Representatives, the Secretariat of the Senate, Office of the National
Economics and Social Development Board, Office of the Courts of Justice, Office of the Education
Council, Department of Environmental Quality Promotion, the Department of National Parks, Wildlife
and Plant Conservation, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning and
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
1.7 Project to construct Storage and Retrieval Appointment Qualification Information
System
One important duties of the Secretariat of the Cabinet is to examine qualification of the
government officers and political officers, executives of the government agencies and committee
that submitted to cabinet by the organization to be appointed. Thus, in 2011 the Secretariat of the
Cabinet start constructing Storage and Retrieval Appointment Qualification Information System using
primary data from 3 sources namely, data on position holding of civil servant, data on political
officers appointment and data on appointment of the various commission. The Storage and Retrieval
Appointment Qualification Information System is now completed both in data import system and
connecting to Cabinet resolutions database. Data retrieval system and data reporting is now under
testing operation of storage and retrieval process and will be inspected later on.
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1.6.2 สำนักเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด ำเนิ น การทอดแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระบบ CABNET
เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ CABNET พบว่าหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจระดับร้อยละ 62.3
ขณะที่ผู้ใช้ระบบภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจ ร้อยละ 50.7
		
1.6.3 ในช่วงปี 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่พบปะเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ CABNET Visit เพื่อแนะนำการใช้งานระบบการใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template)
รวม 26 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม สำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักราชเลขาธิการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1.7 โครงการจัดทำระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้ง
		
ภารกิจสำคัญประการหนึง่ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ การตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการแต่งตัง้
ข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง ผูบ้ ริหารหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการทีห่ น่วยงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ดังนัน้ ในปี 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ได้เริม่ จัดทำระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติ
ในการแต่งตั้งขึ้น โดยนำข้อมูลเบื้องต้นจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ข้อมูล
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นหา
ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของระบบนำเข้าข้อมูลและการเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งระบบค้นหาข้อมูลและการรายงานผลของข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง และตรวจรับงานเพื่อใช้งานต่อไป
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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1.8 Conduct compiling of Cabinet resolutions
For fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet had conducted many qualitative
compiling of Cabinet resolutions on social and security in various issues such as :
		 1. The Royal Titles of His Majesty the King
		 2. The Royal Titles
		 3. Her Royal Highness Princess Bejaratana
		 4. Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
		 5. Important Day of the Nation
		 6. Important Year
		 7. Guideline on disbursement central budget, advance money for emergency or
			 necessary cases
		 8. Installation and usage telephone of the government agencies
9. Privilege of various agencies
		 10. Contracting between government agencies and private sectors
		 11. Management of Rice Pawn project/Insurance of Agricultural Products during 2550 –
			 2554 B.E.
		 12. Project promotion of using fertilizer to reduce manufacturing costs
		 13. Development Remote Sensing Satellite (THEOS) Project
		 14. Providing assistance which suffer from natural disaster
15. Patent Permit Approval (2549 – 2554 B.E.)
		 16. Maptaphut

2. Function Concerning Legal Matters

2.1 Legislation Development
The Cabinet resolution on 26 January 2010 has defined guidelines for legislation development
of government agencies for fiscal year 2010 to invalidate, improving or amending legislations with
provisions on inappropriate authorization or permission, by separating working process in 2 phases as :
2.1.1 Operation of Legislation Development Phase1
			
2.1.1.1 The Secretariat of the Cabinet is the host agency in legislation development of
the government agencies by taking responsibility over indicator 14, the level of success of operation
of the legal development plan and appointed the Committee to Supervise, Monitor and
Accelerate Legislation Development of Government Agencies, 4 of Subcommittee to Negotiate
Agreements and Evaluate Legislation Development and 1 of Subcommittee to Consider Appeals on
Evaluation Results of Legislation Development
2.1.1.2 Operation Results of Legislation Development for fiscal year 2010
				
(1) Altogether, 52 laws have been proposed for development by government agencies, as 13 ministries/agencies and 22 departments
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1.8 การจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำประมวลมติคณะรัฐมนตรีเชิงคุณภาพด้านสังคมและ
ความมั่นคงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนหลายเรื่อง ที่สำคัญ อาทิ
1. พระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. พระราชสมัญญา
3. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
4. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5. วันสำคัญของชาติ
6. ปีสำคัญ
7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
8. การติดตั้งและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
9. สิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ
10. การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
		
11. การบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าว/โครงการประกันราคาพืชผลทางเกษตรในช่วงปี 2550 - 2554
12. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
13. โครงการพัฒนาดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) 
14. การให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ
15. การอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ (ปี 2549-2554)
16. มาบตาพุด

2. งานเกี่ยวกับกฎหมาย

2.1 งานพัฒนากฎหมาย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 กำหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเป็นการดำเนินการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสม ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
2.1.1 การดำเนินงานพัฒนากฎหมาย ระยะที่ 1
			
2.1.1.1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพในการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
และติดตามและดำเนินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ จำนวน 1 คณะ คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
การประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ จำนวน 4 คณะ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมิน
การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ จำนวน 1 คณะ
2.1.1.2 ผลการดำเนินงานพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดังนี้
				
(1) กฎหมายของส่วนราชการทีเ่ สนอขอพัฒนา รวมทัง้ หมด 52 ฉบับ จำนวน 13 กระทรวง/
หน่วยงาน รวม 22 กรม
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(2) Government agencies that examined laws in their responsibilities and found
no laws to be processed as defined in the guidelines have asked for exemption from legislation
development, as follows:
(2.1) 7 Ministries asked for exemption for all departments in their jurisdiction
(2.2) 12 Ministries asked for exemption for some departments in their
jurisdiction, amounting to 52 departments
					 (2.3) Government agencies in the jurisdiction of the Prime Minister’s
Office, directly responsible to the Prime Minister, 9 agencies
2.1.2 Operation of Legislation Development for fiscal year 2011 Phase 2, which operated
continuously from the operation of legislation development for fiscal year 2010 the regulation,
guideline and evaluation process of legislation development of government agencies was
set for fiscal year 2011. Government agencies have to draw up legislations in accordance with
the approved legislation development plan to be finished within fiscal year 2011 (within
30 September 2011) as operation guideline set as follows;
2.1.2.1 Office of the Public Sector Development Commission and the Secretariat of
the Cabinet set the legislation development guideline of government agencies for fiscal year 2011
for 2 indicators as follows:
				
(1) Indicator 11.1, the level of success in weighted quality score in drafting
legislations, amending or invalidating of legislations and auxiliary regulation in concerning with
approval/permission of government agencies. Government agencies have to finish drafting each
approved bills in accordance with the legislation and enact later on.
				
(2) Indicator 11.2, the level of success in supporting operation of government
agencies’ regislation development plan. Office of the Permanent Secretary of government agencies
both have and do not have laws to develop (except Office of the Permanent Secretary of Ministry
of Education) have to compile and propose operation report on drafting bills of affiliated units to
the Secretariat of the Cabinet within defined time.
			
2.1.2.2 The scoring evaluation of government agencies performance will be considered
in accordance with the assessment guideline for 5 steps, 1 score for each step as follows:
Scoring criteria
Step 1 Examining, studying and
analyzing each law completely

Step 2
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Evaluation guideline
		
		
		
		
		
		

Report the result examining and analyzing laws or
other evidences showing the performance of analyzing
each laws which are approved by the committee/
subcommittee to Negotiate Agreements and
Evaluate Legislation Development
Draft bills which considered or approved by the
head of government agencies as the Department
level or equivalent

Score
1

1

				
(2) ส่วนราชการทีต่ รวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบแล้วไม่มกี ฎหมายทีต่ อ้ งพัฒนาในลักษณะ
ดังกล่าว จึงขอยกเว้นการพัฒนากฎหมาย ดังนี้
(2.1) กระทรวงที่ยกเว้นให้ทุกกรมในสังกัด จำนวน 7 กระทรวง
					 (2.2) กระทรวงที่ ข อให้ ย กเว้ น ให้ แ ก่ บ างกรมในสั ง กั ด จำนวน 12 กระทรวง
รวม 52 กรม
					 (2.3) ส่ ว นราชการในสั ง กั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี  

จำนวน 9 หน่วยงาน
		 2.1.2 การดำเนินงานพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระยะที่ 2 ซึง่ เป็นการดำเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งจากการดำเนินงานพัฒนากฎหมายของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ นวทางและ
การประเมินผลการให้คะแนนการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 โดยส่วนราชการจะต้องยกร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
			
2.1.2.1 สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
				
(1) ตัวชีว้ ดั ที่ 11.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของการยกร่างกฎหมาย 

แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายและอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ กีย่ วกับการอนุมตั ิ อนุญาตของส่วนราชการ โดยส่วนราชการจะต้องดำเนินการ
ยกร่างกฎหมายรายฉบับตามแผนพัฒนากฎหมายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้บงั คับเป็นกฎหมายต่อไป
				
(2) ตัวชีว้ ดั ที่ 11.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ โดยส่วนราชการทีป่ ระกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทัง้ ทีม่ แี ละไม่มกี ฎหมายจะต้องพัฒนา
(ยกเว้นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ต้องดำเนินการรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการยกร่างกฎหมาย
ของส่วนราชการในสังกัด และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กำหนด
			
2.1.2.2 ในการประเมินผลให้คะแนนการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
จะพิจารณาตามแนวทางการประเมินผล รวม 5 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 คะแนน สรุปได้ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห์กฎหมายรายฉบับแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ
แล้วเสร็จ

แนวทางการประเมินผล
รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมาย หรือหลักฐานอืน่
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ในกฎหมายที่เสนอรายฉบับ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ
ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาหรือผ่านความเห็นชอบแล้ว
จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คะแนน
1

1
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Scoring criteria

Evaluation guideline

Score

Reports or evidence to show the conducting
Step 3 Conduct public hearing of
stakeholder or subject to the provisions 		 of public hearing in various types and have the
		 types and participants appropriated with the criteria
of the law (Focus Group)
		 and the impact of laws those operated
Report or evidence to show that the said bills had
Step 4 Go through the consideration
		
gone through the consideration of the Committee
of the Committee on Legislation
Development of Government Agencies 		 on Legislation Development of Government Agencies
		 (if any) and Minister
(if any) and Minister

1

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

1

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

1

5

			
2.1.2.3 Results of government agencies’ performance in accordance with legislation
developmentplan in fiscal year 2011 are as follows:
No.
1

Government Agency

Title of the Bill/Operation

Score

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

5

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

5

Office of the Prime Minister
1.1 Office of the Permanent Secretary

2

3

84

Ministry of Defense
2.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

2.2 Defense Industrial Department,
the Defense Industry and Energy
Center

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

5

3.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

3.2 Public Debt Management Office

1. Draft Ministerial Regulations on Criterion
and Registration Process of Thai Consultant
B.E. 2554

5

Ministry of Finance
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เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมาย
(Focus Group)

รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำ
การรับฟังความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ ที่มีรูปแบบและ
ผู้มีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมกับความสำคัญและผลกระทบ
ของกฎหมายที่ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานหรือหลักฐานว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
		 ตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
ส่วนราชการ (ถ้ามี) และรัฐมนตรี
(ถ้ามี) และรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีร่างกฎหมายที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี :
1. กรณีร่างกฎหมายที่ต้องนำเสนอ
มีหนังสือนำส่งร่างกฎหมายซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี/ผู้มีอำนาจ
คณะรัฐมนตรี : เสนอร่างกฎหมายมาที่
		 ลงนามมาทีส่ ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีการลงทะเบียน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่
รับหนังสือดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายน 2554
30 กันยายน 2554
กรณีร่างกฎหมายที่ไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี :
2. กรณีร่างกฎหมายที่ไม่ต้องนำเสนอ
มีหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบว่าได้มี
คณะรัฐมนตรี : ได้มีการประกาศใช้บังคับ
การประกาศใช้บังคับกฎหมายภายในวันที่ 30 กันยายน
กฎหมาย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 		 2554
รวมคะแนน (รายฉบับ)

คะแนน
1

1
1

5

2.1.2.3 ผลการประเมินให้คะแนนการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ส่วนราชการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1

2

3

ส่วนราชการ

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

คะแนน

1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

1.2 สำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดกระบวนการรับรอง
การเป็นสมาคมที่มีสิทธิและอำนาจฟ้องคดี
เกีย่ วกับการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภค พ.ศ. ....

5

2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

2.2 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร

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

5

3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

3.2 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

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

5

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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No.

Government Agency
3.3 Excise Department

4

86

Score

1. Draft of Ministerial Regulations
Concerning Liquor Tax Exemption for 

the Liquor Exportation B.E. ….

3

2. Draft of Ministerial Regulations
Concerning Liquor Tax Refund for the 

Liquor Export Out of the Kingdom B.E. .…

3

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

3

3.4 Customs Department

1. Draft Custom Act (No. ..) B.E. ….

5

3.5 Revenue Department

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

5

4.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

4.2 National Office for Empowerment of
Persons with Disabilities

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

5

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

5

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

B.E. 2547

5

5.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

5.2 Marine Department

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

Approved
to revoke
the draft

Ministry of Social Development and Human
Security

4.3 Department of Social Development
and Welfare

5

Title of the Bill/Operation

Ministry of Transport
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ลำดับที่

ส่วนราชการ
3.3 กรมสรรพสามิต

4

คะแนน

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นภาษีสรุ า
สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ....

3

2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคืนภาษีสุรา
สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ....

3

3. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493

3

3.4 กรมศุลกากร

1. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

3.5 กรมสรรพากร

1. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

4.2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ

1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

2. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไข การยืน่ คำขอมีบัตรประจำตัว
คนพิการและการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือ
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของ
คนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

1. ร่างระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ราษฎรอัตคัดขาดแคลน
ทั่วไป พ.ศ. 2547 พ.ศ. ....

5

5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

5.2 กรมเจ้าท่า

1. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความ เห็นชอบ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ให้ถอน
พระพุทธศักราช 2456
ร่าง
กฎหมาย
ดังกล่าว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

4.3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

5

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

กระทรวงคมนาคม

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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No.

Government Agency

5

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

5

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

5

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

5

6.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

6.2 Pollution Control Department

1. Draft Bill on Promotion and Preservation
of Environment Quality B.E. ….

No
score
calculation

6.3 Department of Water Resources

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

5

2. Draft of Ministerial Regulation of Ministry
of Natural Resources and Environment
on Criteria on Operation of Privatization
for Water Supply Business for Safty or 

Happiness of People (No. ..) B.E. ….

5

1. Draft Bill on Forestry Plantations (No. ..) B.E. ....

5

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

5

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

5

Ministry of Natural Resources and
Environment

6.4 Royal Forest Department

88

Score

2. Draft of Regulation on Ship Inspection
(No. ..) B.E. ….
5.3 Department of Land Transport

6

Title of the Bill/Operation
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ลำดับที่

ส่วนราชการ

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

คะแนน

2. ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

5

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครือ่ งแต่งกายของผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ....
(ชื่อเดิม ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522)

5

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหมาย
ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และ
การแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ
รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจรและ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

3. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชื่อเดิม ร่าง
กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับที่
ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

6.2 กรมควบคุมมลพิษ

1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

6.3 กรมทรัพยากรน้ำ

1. ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบกิจการประปาเอกชน
พ.ศ. ....

5

2. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
เกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อ
ความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

1. ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการเข้าทำประโยชน์
ภายในเขตป่า พ.ศ. ....

5

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์
และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ....

5

5.3 กรมการขนส่งทางบก

6

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.4 กรมป่าไม้

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไม่ มี ก าร
คำนวณ
คะแนน
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No.

7

90

Government Agency

Title of the Bill/Operation

Score

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

5

6.5 Department of National Parks, Wildlife 1. Draft Bill on Preservation and Protection
and Plant Conservation
Wildlife (No. ..)  B.E. ….

5

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

5

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

5

7.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

7.2 Department of Foreign Trade

1. Draft Bill on Export and Import Goods into 

the Kingdom (No. ..) B.E. ….

4

2. Notification of Ministry of Commerce on
exportation of Rice, Elephant and Wood 

off the Kingdom B.E. 2549  

4

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

(No. 11) B.E. 2545

1

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

Procedure of Exportation of Rice

1

5. Regulation of the Ministry of Commerce on
Collection and Payment of Extra Fees 

on Exportation of Rice to European Union
B.E. 2539 and  (No. 2) B.E. 2540

5

Ministry of Commerce
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ลำดับที่

ส่วนราชการ

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

คะแนน

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

5

1. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ และวิธีการแจ้ง
การครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของ
สัตว์ปา่ คุม้ ครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรับรอง
การครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

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

5

7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

7.2 กรมการค้าต่างประเทศ

1. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการนำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

4

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

4

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

1

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

1

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

5

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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6.5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7

กระทรวงพาณิชย์

No.

Government Agency

Title of the Bill/Operation

Score

6. Draft of Notification of Ministry of
Commerce on Criteria, Procedure and
condition of Permission on exportation 

of Elephant B.E. ….

4

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

5

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

5

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

5

7.3 Department of Intellectual Property

8

Ministry of Interior
8.1 Office of the Permanent Secretary

9

10

92

2. Draft Bill on Gambling B.E. ….

5

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

5

9.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

9.2 Fine Arts Department

1. Draft Bill on Publishing Notification
(No ..) B.E. ….

5

Ministry of Culture

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

2.9

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

2.9
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ลำดับที่

ส่วนราชการ

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

คะแนน

6. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไข การอนุญาตให้ส่งช้างออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

4

1. ประกาศกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เรือ่ ง การกำหนด
แบบรายการที่ต้องแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข การทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิต
การเปลี่ยนแปลงรายการ การย้ายสถานที่ผลิต
เครื่องหมายรับรองการผลิต เครื่องหมายรับรอง
งานต้นแบบ การจัดทำบัญชีของผู้ทำการผลิต
การได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง หรือจำหน่าย
จ่าย โอนเครื่องจักร และการได้มาหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกตามพระราชบัญญัติ
การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548

5

8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

8.2 กรมการปกครอง

1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พ.ศ. ....

5

2. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....

5

3. ร่างพระราชบัญญัติการแถมพกหรือรางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....

5

9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

9.2 กรมศิลปากร

1. ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

5

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ....

2.9

2. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

2.9

7.3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8

9

10

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

93

No.
11

12

Government Agency

Title of the Bill/Operation

Score

11.1 Office of the Permanent Secretary

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

5

11.2 Department of Industrial Works

1. Draft Factory Act (No ..) B.E. ….

5

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

5

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

5

4. Draft Notification of the Ministry of Industry
Subject: Descriptions of Factory Types
and Sizes, Procedure for the Control of
Discharges of Wastes, Pollutants, or Any 

Substances that Cause Adverse Effects
on the Environment, Qualifications of
Supervisors and Operators, and Criteria
for Registration of the Supervisors of Pollution
Prevention Systems (No ..) B.E. .…

5

11.3 Thai Industrial Standards Institute

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

5

National Office of Buddhism

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

4

Ministry of Industry

2.2 Examining Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet
		 2.2.1 According to regulation of the Office of the Prime Minister Regulation on Conducting
and Examining Draft Bill and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet B.E. 2549, defined to
establish the Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to 

the Cabinet. Each committee shall have not more than 7 members, comprising representative of
the Office of the Council of State, representative of the Secretariat of the Cabinet, representative
of the other government agencies and scholars. The scholar committee shall be the chairperson
of committee. The Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted
to the Cabinet shall hold office for a term of four years as from the date of appointment. The staff
of the Secretariat of Cabinet shall be the secretary to the Committee. At present, there are 6 appointed
committees of the Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted
to the Cabinet.

94
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ลำดับที่
11

12

ส่วนราชการ

ชื่อร่างกฎหมาย/การดำเนินการ

คะแนน

11.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

จัดส่งรายงานผลการจัดทำร่างกฎหมายตามแผนพัฒนา
กฎหมายภายในกำหนดระยะเวลา

5

11.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

5

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้มคี นงานซึง่ มีความรูเ้ ฉพาะ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และ
บรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

4. ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิง่ ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม กำหนดคุณสมบัตขิ องผูค้ วบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั งิ านประจำสำหรับระบบป้องกันสิง่ แวดล้อม
เป็นพิษ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
ดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

11.3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1. ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. ร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
พุทธมณฑล พ.ศ. ....

4

กระทรวงอุตสาหกรรม

2.2 งานตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
		 2.2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดทำและการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัตทิ เี่ สนอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
เรียกโดยย่อว่า “คกอ.” ซึ่งแต่ละคณะมีจำนวนกรรมการไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานของรัฐอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ โดยให้เจ้าหน้าทีส่ ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ ซึ่งปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี รวม 6 คณะ

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 2.2.2 According to the stated Regulation of the office of the Prime Minister, the Committee
to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet shall have the 

following authorities and duties:
			
2.2.2.1 Examining draft auxiliary regulation with the cabinet resolution, Prime Minister’s
or Deputy Prime Minister’s Order or as to the request Office Secretariat of the Cabinet
			
2.2.2.2 Proposing opinion and suggestion concerning with draft legislation and draft
auxiliary regulation for consideration of the cabinet as to reguested in the cabinet resolution or
Prime Minister’s or Deputy Prime Minister’s Order or as to the request of the Secretariat at the Cabinet
			
2.2.2.3 Inviting the representatives of the sponsor government agencies of the draft
legislation and draft auxiliary regulation, others concerning government agencies or representatives of 

the private sector to explain or give opinion for consideration
		 2.2.3 Operation results on consideration draft legislation and draft auxiliary regulation of
6 committees of the Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted
to the Cabinet in fiscal year 2011 comprises of 9 draft regulations and 50 draft announcements 
		 2.2.4 The Secretariat of the Cabinet had defined to examine the satisfaction of the Committee
to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet the performance
indicator in fiscal year 2011 in surveying of the Committee to Examine Draft Legislation and Draft 

Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet satisfaction on the Secretariat of the Cabinet’s services
in 2011, 34 people answered questionnaires from the total 39, can be concluded as follows:
			
2.2.4.1 Satisfaction on the quality of over all services found that the Committee
to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet satisfies the 

quality of over all services at the average score equivalent to 4.9 from 5. When considering in each 

main issues, it is found that satisfaction on services is the most satisficed issue at the average score
of 4.74, then is the secretariat work at the average score of 4.72. For procedure/process of services
the score of is 4.69, while the satisfaction of the Committee to Examine Draft Legislation and Draft 

Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet on Infrastructure is at the average score of 4.61
			
2.2.4.2 Satisfaction on details of minor issues found that top 5 most satisfaction of the
Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation Submitted to the Cabinet are:
				
(1) Satisfaction on willingness to serve throughout the meeting at the average
score of 4.85
				
(2) Getting the coordination in advance before meeting at the average
score of 4.82
				
(3) Decency in dressing, personality, characteristics and demeanor at the
average score of 4.82
				
(4) Accuracy of data, documents used in meeting at the average score
of 4.79
				
(5) Overall service results for conducting meeting at the average score
of 4.79
			
2.2.4.3 The Committee to Examine Draft Legislation and Draft Auxiliary Regulation
Submitted to the Cabinet has suggestion to develop services such as : improve document disposition
during the meetting, circulate agenda to committee in advance, proposals to the committee should be
analyzed and provided with suggestion and sufficient information.
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		 2.2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าวกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
			
2.2.2.1 ตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามมติคณะรัฐมนตรี คำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ
			
2.2.2.2 พิจารณาเสนอความเห็นและข้อสังเกตเกีย่ วกับร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัตเิ พือ่ ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ หรือตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี หรือ
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ
			
2.2.2.3 เชิญผูแ้ ทนของหน่วยงานของรัฐเจ้าของร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัติ หน่วยงานของรัฐอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง หรือให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
		 2.2.3 ผลการดำเนินงานการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี รวม 6 คณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 

ร่างระเบียบ จำนวน 9 ฉบับ และร่างประกาศ จำนวน 50 ฉบับ
		 2.2.4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรี
ต่อการให้บริการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 34 คน จากทั้งหมด 39 คน 

สรุปผลได้ดังนี้
			
2.2.4.1 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการในภาพรวมพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัตมิ คี วามพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการทีค่ ะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน โดยเมือ่ พิจารณาในแต่ละประเด็นหลักพบว่า มีความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการมากทีส่ ดุ ทีค่ ะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.74 รองลงมาฝ่ายเลขานุการทีค่ ะแนนเฉลีย่ 4.72 ส่วนกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการทีค่ ะแนนเฉลีย่ 4.69
ในขณะที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง อำนวยความสะดวก
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.61
			
2.2.4.2 ความพึงพอใจในรายละเอียดของประเด็นย่อยพบว่า ประเด็นทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติมีความพึงพอใจสูง 5 อันดับแรก คือ
(1) ความเต็มใจในการให้บริการตลอดการประชุม คะแนนเฉลี่ย 4.85
(2) ได้รับการประสานงานล่วงหน้าก่อนการประชุม คะแนนเฉลี่ย 4.82
(3) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ ท่าทาง คะแนนเฉลี่ย 4.82
(4) ความถูกต้องของข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการประชุม คะแนนเฉลี่ย 4.79
(5) ผลการบริการในภาพรวมของการจัดการประชุม คะแนนเฉลี่ย 4.79
			
2.2.4.3 คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัตไิ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
งานบริการ เช่น ควรปรับปรุงการจัดวางเอกสารในห้องประชุม ควรแจ้งหรือประสานงานวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า
ให้เร็วขึ้น บันทึกเสนอคณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์และเสนอแนะพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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3. Function on Royal Affairs

3.1 To promote using of the Requesting for Royal Decorations Program
		 The Secretariat of the Cabinet develops the Requesting for Royal Decorations Program
continuously to support operation on the requesting for Royal Decorations to be conducted without
mistake, with work procedure shortened, especially a process on preparing document to support
the requests and the compilation of the name list of requestees.
		 In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet has redeveloped the program on
requesting for Royal Decorations, so that it supports the operation more effectively as follows:
		 3.1.1 To adjust condition of the requesting for Royal Decorations in program in accordance
with minimum and maximum salary rates as defined in the Royal Decree on Adjustment of Minimum
and Maximum Salary Rates for Civil Servant B.E. 2554
		 3.1.2 To improve data input pages for more convenience in operation
		 3.1.3 To improve a program to be recorded beneficence of the state enterprise employee
to be able to import from the excel file
		 The stated program is uploaded to the Secretariat of the Cabinet website (www. thanundon.
soc.go.th) and agencies can download to use in operation.
3.2 Visiting personnel other agencies who responsible for operating the Royal Decorations

affairs
		 The Secretariat of the Cabinet conducted activities to visit personnel who responsible
for the Royal Decorations affairs of various government agencies to obtain problems and obstacles
and proposing suggestion concerning the Royal Decorations affairs in order to run a working process
smoothly. The activities had been conducted for 5 times, attended and participated in questioning
by total numbers of 154 persons as follows:
		 3.2.1 Ministry of Interior, 24 June 2011, 24 persons participated
3.2.2 Ministry of Natural Resources and Environment, 29 June 2011, 30 persons 

participated
		 3.2.3 Ministry of Agriculture and Cooperatives, 1 July 2011, 35 persons participated
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3. งานประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

3.1 การส่งเสริมการใช้โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พฒ
ั นาโปรแกรมการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มาอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ สนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงโปรแกรมการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
3.1.1 ปรับปรุงเงื่อนไขการขอพระราชทานในโปรแกรมให้ตรงกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้กำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
3.1.2 ปรับปรุงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
		 3.1.3 ปรับปรุงการบันทึกความดีความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถนำเข้าจาก Excel File ได้
		 ทั้งนี้ ได้นำโปรแกรมดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ www.thanundon.soc.go.th เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้

3.2 การเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของหน่วยงาน (คร.สัญจร)
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จดั ทำกิจกรรมการเยีย่ มเยียนเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรคและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยได้ดำเนินการรวม 5 ครัง้ มีเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมรับฟังการชีแ้ จงและซักถามปัญหารวมทัง้ สิน้ จำนวน 154 คน
ดังนี้
3.2.1 กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 24 คน
3.2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 

30 คน
3.2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 35 คน
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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3.2.4 Ministry of Public Health, 8 July 2011, 30 persons participated
3.2.5 Ministry of Justice of participants, 12 July 2011, 35 persons participated

3.3 Conducting database of scholars to support the operation on requesting the granting
of Dushdi Mala Medals
		 One of important function concerning whit acoordination on Royal Affairs in responsibilities
of the Secretariat of the Cabinet is requesting the granting of Dushdi Mala Medals for scholar who
has proven his excellence in each fields and bring the most benefit to the country in accordance 

with the Regulation on Requesting the Granting of Dushdi Mala Medals B.E. 2521. For the stated
operation, the opinions of other scholars as well as the Dushdi Mala Medals grantees in the same
field from the others agencies are important in supporting consideration of the Committee on
Requesting the Granting of Dushdi Mala Medals for more cautious to get the appropriate person for
granting. Previously the Secretariat of the Cabinet, as the secretary of the committee, had conducted
the list of scholar in each field who is approriate to be appointed to give suggestion on achievement
of the nominees, by gathering a list of scholar received from government agencies and various
institution of education. However the processing and retrieving data could not operate conveniently
and rapidly. Thus, information technology had been taken to use in operation on conducting scholar
database for accuracy and completeness. However, the Secretariat of the Cabinet still have to
cooperate to receive the updated data from government agencies an institution of education
continuously.
3.4 Holding the Seminar to Enhance Performance on the Function Concerning with
Royal Affairs
		 The Secretariat of the Cabinet had conducted the Seminar to Enhance Performance
on the Function Concerning with Royal Affairs, in accordance with strategy to admire the Royal Institute
and to keep royal tradition and traditional custom, as well as enhancing operation efficiency concerning
the Royal Affairs in accordance with strategy plan of the Secretariat of the Cabinet (2011-2014).
The seminar was conducted on 26 August 2011 at the Royal Thai Navy Convention Hall for the following
purposes;
3.4.1 To explain and inform the practices in order to bring about improvement and 

development of the cooperation between the others government agencies and the Secretariat of
the Cabinet on the function concerning the Royal Affairs for more efficiency
		 3.4.2 To obtain obstacles and resolutions as well as suggestions for bringing about to
cooperation efficiency
		 3.4.3 To enhance good coordination between government agencies and the Secretariat
of the Cabinet that will lead to success of performance concerning the Royal Affairs
		 3.4.4 To develop supporting for public system administration of the Cabinet and efficiency
function on the Royal Affairs. There were 200 representatives of the Ministries, various departments,
independent entities and agencies of Royal Affairs participated the seminar and divided into 8 function
groups, consists of;
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3.2.4 กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 30 คน
3.2.5 กระทรวงยุติธรรม เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 35 คน
3.3 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิในทางศิลปวิทยาอันได้แสดงให้ประจักษ์แล้วในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติตาม
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 ซึง่ ในการดำเนินการดังกล่าวความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาเดียวกับผู้ได้รับการเสนอขอ
พระราชทานจากหน่วยงานต่างๆ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอขอพระราชทานอย่างแท้จริง การปฏิบัติที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ที่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
ให้ความเห็นต่อผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ โดยข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวได้รับจากส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ แต่เนื่องจากการประมวลผลและค้นหาข้อมูลยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยจัดทำฐานข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังต้อง
ประสานงานขอรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 การสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ ซึง่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละรักษาไว้ซงึ่
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554-2557) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
3.4.1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
กับส่วนราชการในพระองค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 3.4.2 เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางแก้ ไข และข้ อ เสนอแนะที่ จ ะนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน
		 3.4.3 เพือ่ เสริมสร้างการประสานงานทีด่ รี ว่ มกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
		 3.4.4 เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี และภารกิ จ
การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวง กรมต่างๆ องค์กรอิสระ และส่วนราชการในพระองค์ จำนวน
200 คน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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		 Group 1 Seeking Royal Pardons
		 Group 2 Seeking for Thai naturalization
		 Group 3 Bestowing for Royal Justice and Royal Patronage
		 Group 4 Seeking for Royal Command in different issues
		 Group 5 Being in audience, in attendance upon royal arrival and departure in occasion
of going aboard
		 Group 6 Appointment of government officials, individuals and committees which required
to be made by Royal Command and needed Cabinet approval
		 Group 7 Appointment of government officials individuals and committees and leaving
of government officials and individuals committees which required to be made Royal Command or
Royal Acknowledgement of His Majesty without proposal to the cabinet for consideration, including
Bestowing of Ranks and Requesting for Royal Decorations
		 Group 8 International relations
		 Furthermore, in the same occasion, there was a conference to explain about the Requesting
for Royal Decorations to the officials of various agencies, and a special lecture on a topic working under
“Performance on” by Khun Chantanee Tanarak, His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary,
that gave the knowledge of Royal Duties and Excellence of his Majesty the King. After the seminar, 

the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations, the Secretariat of the Cabinet conducted the
documents and CD on conclusion of the seminar as to conclude the results of brain storming
activity and resolution from various government agencies, including suggestion to enhance cooperation
on Royal Affairs provided to various agencies to use as an operation guideline.
3.5 To organize exhibition to publicize knowledge on Royal Affairs and Royal Decorations
		 One important functions of the Secretariat of the Cabinet is the function on Royal Affairs
such as bestowing for Royal Justice, seeking for Royal Appointment, Granting of ranks, request for
the bestowal of Royal Decorations as well as having an audience with the Royal in Royal ceremony.
All performances are to repay for His Majesty’s Kindness on government officer, public authority
and all subjects. Besides to perform completely without error and compliance, still have keep up
traditional practices inherited for a long time. Thus, to publicizce His Marjesty’s Royal Kindness
as well as duties of the Secretariat of the Cabinet to the agencies, people or public in various occasion,
the Secretariat of the Cabinet had publicized knowledge in concerning with the Royal Affairs and
Royal Decoration by holding the exhibition and lectures to dissemination knowledge. For fiscal 

year 2011, the Secretariat of the Cabinet had conducted 5 activities as follows:
3.5.1 Organized exhibition on Royal Decorations in the memorial of 100 years 

of His Majesty King Chulalongkorn’s death on 22-25 October 2010, at Dusit Palace
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กลุ่มที่ 1 การขอพระราชทานอภัยโทษ
กลุ่มที่ 2 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเป็นไทย
กลุ่มที่ 3 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
กลุ่มที่ 4 การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ
กลุ่มที่ 5 การรับ - ส่งเสด็จในโอกาสเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ
กลุ่มที่ 6 การแต่งตัง้ ข้าราชการ บุคคล และคณะกรรมการต่างๆ ทีต่ อ้ งขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
ซึ่งต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน
กลุ่มที่ 7 การแต่งตัง้ ข้าราชการ บุคคล และคณะกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ บุคคล
ที่ต้องขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ หรือนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาก่อน รวมทัง้ การขอพระราชทานยศและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการสถาปนาสมณศักดิ์
กลุ่มที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสเดียวกัน และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติราชการเพื่อถวายงานใต้เบื้อง
พระยุคลบาท” โดย คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ซึง่ ได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งแนวคิดในการปฏิบัติงานของข้าราชสำนักเพื่อถวายงาน ทั้งนี้ ภายหลัง
จากการสัมมนา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จดั ทำเอกสารและแผ่นซีดสี รุปผลการสัมมนาตามทีผ่ แู้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ
ส่วนราชการในพระองค์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมระดมความคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ แจกจ่ายให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป
3.5 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชการในพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์ เช่น การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง การขอ
พระราชทานยศ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธีหรือ
พิธีสำคัญ การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังกล่าว นับเป็นการสนองพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า ซึง่ นอกจากการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ยังต้องธำรงรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวแก่หน่วยงาน กลุม่ บุคคล หรือสาธารณชน
ในโอกาสต่างๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการ
ในพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยจัดนิทรรศการและบรรยายเผยแพร่ความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ได้ดำเนินการรวม 5 ครั้ง ดังนี้
		 3.5.1 การจัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2553 ณ พระลานพระราชวังดุสิต
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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		 3.5.2 Organized exhibition on Royal Decorations in 60th Anniversary celebrations of Rajavithi
Hospital on 21 April 2011, at Rajavithi Hospital
3.5.3 Lecture on “Criterion of Requesting for the Bestowal of Royal Decorations for 

the Government Officers in Accordance with New System and Type of Position” on 28 April 2011, 

at the Office of the Higher Education Commission
3.5.4 Lecture on “Royal Decorations and Concerning Regulations” on 7 June 2011, 

at the Government Public Relations Department
3.5.5 Lecture on “Royal Decorations for the Member of House of Representatives” on 

19 August 2011, at Parliament Building 2
3.6 Conduct explanation conference on development the Royal Rank and title register
database on internet
		 The Secretariat of the Cabinet had developed the Royal Rank and title register database
for the Secretariat of the Cabinet to have the database to distribute and support the procedure
on requesting for the bestowal of Royal Decorations and requesting for the Royal Patronage in
concerning with a cremation for Royal Decoration possessors those had passed away and heir of
the deceased in particular case, as well as to provide information to the agencies and public
correctly and promptly. Develop the structure of database in website for agencies to access to the
system by using password set by the Secretariat of the Cabinet so as to the agencies can examine
the Royal Rank and title register on their behalf. The stated conference was conducted to explain 

the government agencies which are all Ministries, Departments and State Enterprises at Royal Thai
Navy Convention Hall, Bangkok, on 26 August 2011. There were 374 participated from 350 agencies
and expense the annual budget 2011 for total 500,000 Baht. This was operated together with the 

Seminar to Enhance efficiency in performance function on Royal Affairs
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3.5.2 การจัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2554 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

		 3.5.3 การบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ตามระบบและประเภทตำแหน่งใหม่” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 3.5.4 การบรรยายเรือ่ ง “เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง” เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2554
ณ กรมประชาสัมพันธ์
		 3.5.5 การบรรยายเรือ่ ง “เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร” เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ณ อาคารรัฐสภา 2
3.6 โครงการจัดประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนระบบอินเทอร์เน็ต
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรเพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีขอ้ มูลทะเบียนฐานันดรให้สามารถเผยแพร่ได้ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
และการขอพระราชทานพระมหากรุณาต่างๆ เช่น การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝังศพ และหีบเพลิง
พระราชทานแก่บคุ คลทีไ่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทวี่ ายชนม์ และทายาทผูว้ ายชนม์กรณีการขอพระราชทาน
เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานและประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ password ที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดรในหน่วยงานของตนเองได้
ทัง้ นี้ ได้จดั ประชุมชีแ้ จงให้แก่สว่ นราชการทุกกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง 374 คน จากหน่วยงาน 350 หน่วย ใช้งบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2554 จำนวน 500,000 บาท ซึ่งดำเนินการร่วมกับโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
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3.7 Development of the Return of Royal Decorations system Program
		 Function on of Royal Decorations Royal Affairs in responsibility of the Secretariat of the
Cabinet, concerning with requesting for the bestowal of Royal Decorations for the government
officials, government employees and persons who contribute to the nation, apart from requesting
for the bestowal for Royal Decorations and conducting Royal Ceremony for bestowing Royal Decorations
or distributing Royal Decorations, the Secretariat of the Cabinet also tasked with the return of Royal
Decorations in various cases as defined by related laws, returning the lower classes of Royal Decorations
when bestowed higher classes, when Royal Decoration possessors pass away, and Royal command
and permission of His majesty to recall. Royal Decorations have many families namely, the Most
Illustrious Order of Chula Chom Klao, the Most Exalted Order of the White Elephant, the Most Noble
Order of the Crown of Thailand and the Most Admirable Order of the Diredgunabhorn. Since in the
past recent years, the number of Royal Decoration possessors has increased constantly that effect
the budget on Royal Decorations contribution. Thus, returning Royal Decorations not only compliance
with the laws but also reduce budget in contribution the Royal Decorations and the returned Royal
Decorations will be restored in a good condition and use for bestowing again.
Since in each year, there are a lot of persons who return the Royal Decorations and
returning money compensations in cases of the Royal Decorations cannot be returned. There is
no technology system to support the operation on registering the received Royal Decorations,
thus the Royal Decoration receiving system has been developed by conducting program to support
the various operation process in each step such as identification the name of persons who receive
and return the Royal Decorations, identification classes Royal Decorations those were returned,
express receipts and compile static of returning the Royal Decoration
3.8 Development registration system of the persons to have an audience with royalty for
bestowing of sash class Royal Decorations
In fiscal year 2009, the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations cooperated with 

the Bureau of Information Administration in development the registration system of the persons to
have an audience with royalty for bestowing of sash class Royal Decorations by using computer
program (information technology system) to replace the registration by name lists. Previously,
audiences, have to take long time for registration while the number of Royal Decoration possessors
has increased constantly every year. The said program comprises with numbering database of
an audience with royalty for bestowing, classes of the Royal Decorations which will be bestowed,
title, name and family name. There are 1 host computer, 6 clients to input registration data.
The process of registration is : input number of the persons who have an audience with royalty for
bestowing after that examine the correctness and confirm. The process of registration can be done
rapidly and the persons to have an audience with royalty for bestowing can do registration at all
clients computer which is deferent from previous registration by name list and defined to register
by numbering and form up the line for registration apart. The said system was offically used in the
ceremony of bestowing the sash class Royal Decorations of the year 2009 (10 April and
1 May 2010) and of the year 2010 (23 April and 3 May 2011). It can reduce time of
registration process more than a half of the previous operation process time. Also in fiscal year 2011,
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3.7 โครงการพัฒนาระบบการรับ - คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคล
ที่ได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศนั้น นอกจากการดำเนินการเสนอขอพระราชทานการจัดสร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดพิธีพระราชทาน หรือการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานแล้ว 

ยังมีภารกิจในการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งกรณีการคืนชั้นรองเมื่อได้รับ
พระราชทานชั้นสูงขึ้น กรณีผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ และกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เรียกคืน เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ดงั กล่าวมีหลายตระกูล เช่น เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า เครือ่ งราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ทัง้ นี้ ในระยะทีผ่ า่ นมาจำนวนผูไ้ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์มจี ำนวน
มากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนั้น การส่งคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัตินอกจากจะเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วยังเป็นการช่วยลดภาระด้าน
งบประมาณในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้วย โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับคืนจะนำไปซ่อมให้มีสภาพ
สวยงามและนำมาใช้สำหรับพระราชทานต่อไป
		 เนือ่ งจากในแต่ละปีมผี สู้ ง่ คืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และชดใช้ราคาแทนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทไี่ ม่สามารถ
ส่งคืนได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดังนัน้ จึงได้พฒ
ั นาระบบรับ-คืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ โดยจัดทำระบบโปรแกรมเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจดังกล่าว
ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การระบุชื่อผู้ได้รับพระราชทาน และชื่อผู้ส่งคืน การระบุชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืน
การออกใบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงิน และการประมวลผลสถิติการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.8 การพัฒนาระบบการลงทะเบียนผูเ้ ข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพายประจำปี
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้เข้าเฝ้าฯ
รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพายโดยใช้ ร ะบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
แทนการลงทะเบียนด้วยระบบบัญชีรายชือ่ ซึง่ แต่เดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรับลงทะเบียนเป็นเวลานาน ในขณะทีผ่ เู้ ข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพายมีจำนวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ทัง้ นี้ โปรแกรมการลงทะเบียนดังกล่าว
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเลขลำดับของผู้เข้ารับพระราชทาน ชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่รับพระราชทาน
คำนำหน้าชือ่ ชือ่ ตัว ชือ่ สกุล โดยมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยสำหรับประมวลผล 1 เครือ่ ง และเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
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the Secretariat of the Cabinet plans to develop registration system that will be the augmentation
of the previous system. Barcode and barcode reader will be used for more accuracy and rapidity in
input data by user. The development the said registration system is stated in organization
operation plan in fiscal year 2011 and operation plan in Information and Communication Technology
of the Secretariat of the Cabinet for the financial amounts of 200,000 Baht and had procured program,
barcode and barcode reader. The various equipments had been tested by concerning officers and
the officers responsible for registration for a friendly use of the equipments. The registration program
was used in ceremony of bestowing the Royal Decorations, Knight Commander (Second Class) of
the Most Exalted Order of the White Elephant, Knight Commander (Second Class) of the Most Noble
Order of the Crown of Thailand and the Chakrabarti Mala Medal in occasion of celebration 79th
anniversary of establishment of the Office of the Prime Minister on 28 June 2011 at Santi Maitree
Buildings, Government House. Also conducted questionnaires on satisfaction of the persons who
register and the officials responsible for registration. 90 percent of the target group think that the 

convenience and rapidity of the system is very good and 10 percent left think that the convenience
and rapidity of the system is good and did not find any significant errors or obstacles from testing.
Thus the Secretariat of the Cabinet accept that the registration by using barcode is efficient and
plan to use for bestowing sash class Royal Decorations of 2011, during April to May 2012. There will be
the persons to have an audience with royalty for bestowing sash class Royal Decoration of 2011 for
the total numbers of 9,000 persons. The said registration system was used to support the operation
in ceremony of bestowing sash class Royal Decoration of 2011
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สำหรับป้อนข้อมูลการลงทะเบียน อีก 6 เครือ่ ง โดยการลงทะเบียนจะใช้วธิ ปี อ้ นข้อมูลเลขลำดับของผูเ้ ข้ารับพระราชทาน
ลงไป จากนั้น จึงตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยผู้เข้ารับสามารถ
ลงทะเบียนได้ทุกจุดของเครื่องลูกข่าย แตกต่างจากแบบบัญชีรายชื่อเดิม ซึ่งถูกกำหนดให้ลงเป็นช่วงเลขลำดับและ
แยกแถวลงทะเบียนต่างหากจากกัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้ใช้ปฏิบัติงานจริงในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้ น สายสะพาย ประจำปี 2552 (วั น ที่ 10 เมษายน และวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2553) และประจำปี 2553
(วั น ที่ 23 เมษายน และวันที่ 3 พฤษภาคม 2554) โดยสามารถลดระยะเวลาในขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นได้
กว่าครึง่ ของระยะเวลาทีใ่ ช้เดิม ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้วางแผนงาน
ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนต่อยอดจากระบบเดิม โดยจะนำระบบรหัสแถบ (Bar Code) พร้อมเครื่องอ่านรหัส
แถบมาใช้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำยิง่ ขึน้ กว่าการใช้บคุ ลากรป้อนข้อมูล (User) ทัง้ นี้ การพัฒนาโครงการ
ระบบการลงทะเบียนดังกล่าวได้รบั การบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแผนปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท โดยมีการจัดซือ้ โปรแกรม
และเครื่องอ่านรหัสแถบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบการใช้อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับมีการทดลองใช้โดย
เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้อุปกรณ์ และได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนดังกล่าว 

ในพิธมี อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.) ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 79 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ตึกสันติไมตรี 

ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผูล้ งทะเบียน (ผูเ้ ข้ารับมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์) และผูร้ บั
ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ที่ใช้อุปกรณ์) เพื่อเป็นการประเมินผลด้วย ซึ่งร้อยละ 90 เห็นว่ามีความสะดวก รวดเร็วดีมาก 

และอีกร้อยละ 10 เห็นว่าสะดวก รวดเร็วดี จากการทดสอบดังกล่าวไม่พบข้อผิดพลาดหรือมีอปุ สรรคข้อขัดข้องแต่อย่างใด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่า ระบบลงทะเบียนโดยใช้รหัสแถบ (Bar Code) ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้
เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดจะใช้ในพิธพี ระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย ประจำปี 2554 ในช่วงประมาณ
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2554 จำนวนประมาณ 9,000 คน ทัง้ นี้ ระบบลงทะเบียนดังกล่าวจะมีสว่ นช่วยให้การปฏิบตั งิ านในพิธพี ระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2554 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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4. Services for the Public

The Secretariat of the Cabinet provides services to government agencies, state units and
the general public as follows:
4.1 Examining Royal Ranks and titles register, including the records of Royal Honors
of individuals for the purpose of requesting for Royal Decorations or other uses, such as requesting
for Royal Patronage for the cremation. The services can be obtained at the Information Center
on Royal Ranks and Titles Register, the Bureau of Royal Scribes and Royal Decorations, the Secretariat
of the Cabinet (first floor, the old building) open to the general public every working day,
07.30-17.30 hours.
4.2 Providing on the Royal Gazette Service for government agencies and the general public
at the Royal Gazette Group, the Bureau of Legal Affairs. Furthermore, provides services of data on
the Royal Gazette and facilitating tools on internet through website www.ratchakitcha.soc.go.th and
manages data of the legislation, auxiliary regulation and the significant information concerning 

administration via website of Royal Gazette and legislation development database. Those who are
interested can surf on the internet or send requesting to the Bureau of Legal Affairs (the Royal
Gazette Group), the Secretariat of the Cabinet. For any doubt or need suggestion on searching data
of the Royal Gazette can use services via telephone number 0 2280 9000 ext. 122-126 or webboard,
website of electronic Royal Gazette and legislation development database that link to website
www.ratchakitcha.soc.go.th
4.3 Providing on the Cabinet Resolution Service The Secretariat of the Cabinet set up the
Information Center on the Cabinet Resolution to provide services data on the Cabinet Resolution
to state units and the general public. The Information Center on the Cabinet Resolution is at first floor
of the old building of the Secretariat of the Cabinet. To facilitate one who can not come to use inf
ormation services at the Information Center, the Secretariat of the Cabinet provides searching
the Cabinet Resolution service via internet through website www.cabinet.thaigov.go.th. In case of
any enquiry or suggestion contract telephone number 0 2280 9000 ext. 268, 436
Type of service

Place to contact

Telephone Number

Examining the Royal Rank and title the Royal Rank and title Register
0 2280 9000 ext. 425 -427
Register database
database Service Center, the Bureau
of Royal Scribe and Decorations,
the Secretariat of the Cabinet, (old
building)
Royal Gazette

Royal Gazette group, the Bureau of 0 2280 9000 ext. 122 -126
Legal Affairs, the Secretariat of the
Cabinet

Cabinet Resolutions

Information Center, Bureau of
0 2280 9000 ext. 268 -436
Information Administration, the
Secretariat of the Cabinet (old building)
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4. งานบริการประชาชน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้บริการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
4.1 การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดรซึ่งรวมถึงประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
บุคคลเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น การขอพระราชทาน
เพลิงศพ ซึ่งผู้ขอรับบริการและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร 

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารเดิม) ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. 

ทุกวันทำการ
4.2 การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จดั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับราชกิจจา
นุเบกษาไว้สำหรับบริการให้แก่ผใู้ ช้บริการทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐและประชาชนทัว่ ไป โดยผูส้ นใจสามารถขอรับบริการได้
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th และการจัดข้อมูล
กฎหมายอนุบัญญัติและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทางเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
และการพัฒนากฎหมาย ซึง่ ผูส้ นใจสามารถเข้าใช้งานได้ดว้ ยตนเองหรือส่งคำขอรับบริการมายังสำนักนิตธิ รรม (กลุม่ งาน
ราชกิจจานุเบกษา) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำการสืบค้นข้อมูลราชกิจจา
นุเบกษาสามารถสอบถามเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 122-126 หรือทางกระดาน
ถามตอบ เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th หรือทางเว็บบอร์ด เว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนา
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมโยงเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th
4.3 การให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จดั ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
มติคณะรัฐมนตรีไว้สำหรับให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนทัว่ ไป โดยศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร ตัง้ อยูท่ อี่ าคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคารเดิม) และเพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ไี่ ม่สามารถ
มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารได้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้บริการค้นหามติ
คณะรัฐมนตรีบนระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th ในกรณีมขี อ้ สงสัยหรือต้องการคำแนะนำ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436
ประเภทการบริการ

สถานที่ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดร

ศูนย์บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
0 2280 9000 ต่อ 425-427
สำ�นักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคารเดิม)

การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำ�นักนิติธรรม 0 2280 9000 ต่อ 122-126
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคารใหม่)

การให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สำ�นักบริหารงานสารสนเทศ
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคารเดิม)

0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436
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5. Organizational Development

5.1 Promotion of the implementation of organizational governance policy
		 The Secretariat of the Cabinet started to implement of organizational governance policy
in 2009. The Committee to Promote Organizational Governance and the Ethic Committee for the 

Secretariat of the Cabinet are the main mechanism to drive the effort and the tools used by the
Secretariat of the Cabinet in promoting organizational governance and have the following significant
operation:
5.1.1 Conduct the Governance Week during 19-23 September 2011, with the following
significant activities
			
5.1.1.1 An exhibition on “Governance of the Secretariat of the Cabinet was organized
to publicize merit and ethics principles, governance principles, organizational governance policy and
ethic for officials.
			
5.1.1.2 Distribute documents on Governance of the Secretariat of the Cabinet
to participants of the exhibition which are Regulation on Ethic for Civil Servant of the Secretariat 

of the Cabinet B.E. 2552, Core Value of the Secretariat of the Cabinet, Booklet on Interesting
Information on Code of Ethic for Civil Servant, and Book of Code of Ethic for Civil Servant
			
5.1.1.3 A governance library
			
5.1.1.4 Activity on Governance Knowledge Games through internal radio Broadcasting
		 5.1.2 Lecture on “Officials create jobs, Governance create?” by Mr.Teerayuth Lorlertrattana,
Advisor to the Administrative Court, on 22 September 2011, 08.30 – 12.00 a.m.
		 5.1.3 Conduct public relation program on governance through internal radio broadcasting,
Intranet and Internet
5.1.4 Creating exhibition broad showing procedure on complains management and the
exhibition board on Code of Ethic
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5. งานพัฒนาองค์กร

5.1 การส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองค์กรทีด่ เี มือ่ ปี 2552 โดยมีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและเครื่องมือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ดังนี้
		 5.1.1 การจัด “สัปดาห์ธรรมาภิบาล” เมือ่ วันที่ 19-23 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมทีส่ ำคัญ ดังนี้
5.1.1.1 การจัดนิทรรศการ “ธรรมาภิบาล สลค.” โดยมีการเผยแพร่หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และจรรยาข้าราชการ
5.1.1.2 เผยแพร่เอกสารเรื่องธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 ค่านิยมหลักของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และหนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่บคุ ลากร
ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
5.1.1.3 ห้องสมุดธรรมาภิบาล 
5.1.1.4 กิจกรรมเกมส์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทางเสียงตามสาย
		 5.1.2 การบรรยายเรือ่ ง “ข้าราชการสร้างงาน ธรรมาภิบาลสร้าง?” โดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ทีป่ รึกษา
ในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 08.30-12.00 น.
		 5.1.3 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลในรายการเสี ย งตามสาย ระบบอิ น ทราเน็ ต และ
ระบบอินเทอร์เน็ต
5.1.4 การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและบอร์ดประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรม
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5.2 Personnel Development
		 The Secretariat of the Cabinet realizes the essence of all level of personnel as the part
of pushing the organization achievement to reach the goals, thus we continuously focus on personnel
development in order to moving then towards to be the professional. This year the Secretariat of
the Cabinet had conducted the seminar and various training courses as follows:
		 5.2.1 Seminar to enhance efficiency in conducting Cabinet submission
			
The Secretariat of the Cabinet had conducted the seminar to enhance efficiency
in the operation of conducting cabinet submission on 13 October 2011 at the Cabinet Meeting Room,
and on 20 October 2011 at Prince Palace Bangkok in order to have an opportunity for the personnel
of the Secretariat of the Cabinet to brain storm and exchange opinion in various issues such as conduct
explanation on each topic of Cabinet submission making, guideline on requesting an opinion of 

the concerning agencies for various the kind of issues.
		 5.2.2 Lecture on knowledge in analyzing, effect on economy, social, foreign affairs
and operation guideline in accordance with legislative Criteria and procedure
			
The Secretariat of the Cabinet conducted the lecture on knowledge in analyzing
effect on economics, social, foreign affairs and operation guideline in accordance with legislative
Criteria and Procedure the lecture aimed to acknowledge the staff who is responsible for conducting
Cabinet Submissions to understand concept and issues of important effect on financial, domestic
and international economic, social and foreign relations in order to support them to analyze the impact
of economics and foreign affairs correctly in accordance with the principles and procedures of the
concerning laws. The lecture was hold twice. The first time was on the topic of “Analyzing the 

Economic impact” on 25 April 2011, and the second time was on the topic of “Conducting Treaty 

in Accordance with Article 190 of Constitution of the Kingdom of Thailand” on 15 September 2011. 

There were 80 participants for each time comprising with Plan and Policy Analysts, Legal Officers
and other interested officers from various bureaus and divisions. The said lecture made the participants
gain more knowledge and understanding of the subject.
			
For fiscal year 2012, the Secretariat of the Cabinet plan to conduct 3-4 lectures
for person to gain knowledge continuously and being update to current situation in various interesting
topics such as preparing Thailand to step forward to be Asean Economic Community in 2015 of Thailand,
legal measure to enforce prevention and rehabilitation on forestry resources administration.
		 5.2.3 Project on skill development and competency enhancement of personnel
of Division of Cabinet Meeting Logistic and risk management in facilitating the Cabinet Meeting
			
The Secretariat of the Cabinet had conducted project on skill development and
competency enhancement of personnel of Division of Cabinet Meeting Logistic and risk management
in facilitating the Cabinet Meeting on 21 April 2011 at the Cabinet Meeting Room and 23-24 April
2011 at Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Petchaburi. The purpose of The project is develop
skill and competency of personnel in accordance with the changing of situation and working system,
as well as brainstorming with others concerning agencies on conducting the cabinet meeting agenda
and facilitating the cabinet meeting, to find out solution for obstacle or error (risk) that may occurred.
The overall results from the assessment form can be concluded that majority of participants have
knowledge and understanding in seminar issue at the excellence level.
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5.2 การพัฒนาบุคลากร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกระดับในฐานะที่มีส่วนผลักดัน
ความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินโครงการสัมมนาอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
5.2.1 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
			
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทำบันทึก
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และวันที่ 20 ตุลาคม 2554
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกัน
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อาทิ การจัดทำคำอธิบายแต่ละหัวข้อในบันทึกเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี การจัดทำแนวทางการจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีประเภทต่างๆ การจัดทำแนวทาง
การขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเภทเรื่อง
		 5.2.2 โครงการจัดบรรยายเพือ่ ให้ความรูใ้ นการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ
และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกฎหมาย
			
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโครงการจัดบรรยายเพือ่ ให้ความรูใ้ นการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกฎหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรทีจ่ ดั ทำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีมคี วามรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดและประเด็นผลกระทบสำคัญ
ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถจัดทำบันทึก
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวม 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง “การวิเคราะห์ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ”
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 และครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดทำหนังสือสัญญา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย” เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2554 โดยมีผเู้ ข้าร่วมรับฟัง จำนวนครัง้ ละ 80 คน ประกอบด้วย นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นิติกร และบุคลากรอื่นที่สนใจจากสำนักและกองต่างๆ จากการบรรยายดังกล่าว ทำให้ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อการบรรยายในเชิงลึกและเชิงกว้างมากขึ้น
			
ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดให้มกี ารบรรยายในลักษณะ
เช่นนีอ้ กี ประมาณ 3-4 ครัง้ เพือ่ ให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และสามารถรูท้ นั สถานการณ์ปจั จุบนั
ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเตรียมความพร้อมของไทยในการดำเนินการไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเชิงป้องกันและ
ฟื้นฟู เป็นต้น 
		 5.2.3 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

และการบริหารความเสี่ยงในการอำนวยการการประชุมคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรกองการประชุมคณะรัฐมนตรี และการบริหารความเสีย่ งในการอำนวยการประชุมคณะรัฐมนตรีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และวันที่ 23-24 เมษายน 2554 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟกิ
ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ได้แก่ การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการอำนวยการประชุม
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด (ความเสีย่ ง) ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ผลการสัมมนา
ในภาพรวมจากแบบประเมินผลสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 5.2.4 Project to Increase efficiency of the information technology personnel
			
The Secretariat of the Cabinet conducted training on information technology for
the officials and government employees of the Secretariat of the Cabinet as to increase
efficiency of the information technology personnel for 5 courses as follows:
No.

Course

1 Workshop on technique and solution to
equipment problem
2 Development database applications with
ASP.Net
3 Microsoft Office Excel 2007, fundamental
level
4 Microsoft Office Excel 2007, advance level
5 Microsoft Office PowerPoint 2007

Date of training

Note

28-29 April 2011
11-15 July 2011 for computer technical officer
6-8 August 2011
20-22 August 2011
17-19 August 2011

		 5.2.5 Development skill on analyzing and leadership of new generation executives
			
The Secretariat of the Cabinet realizes the importance of personnel development,
thus in 2011 20 of senior professionals, Expert and directors of bureau and division were sent to   

attend the training course “Development Skill on Analyzing and Leadership of New Generation   

Executives”. It is the cooperation between the Secretariat of the Cabinet and King Prajadhipok’s   

Institute with the purpose to develop new generation executives, who will drive organization policies
to an implementation to gain more knowledge and skills in their works and preparing readiness for
the new executives those will become the high level executives. The said course conduct the   

theoretical training concerning the necessary useful knowledge for their works such as principles
of public administration, relation between Royal Institute and the Cabinet, legislative procedure
and concerning laws, preparation of Thailand for stepping forward to ASEAN Economic Community
(AEC), leadership for the executive, as well as study tour at the Republic of Korea.
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5.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการฝึกอบรมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ขา้ ราชการ
และพนักงานราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

หมายเหตุ

1

เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สารสนเทศ
เชิงปฏิบัติการ

28-29 เมษายน 2554

2

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบฐานข้อมูลด้วย
ASP.Net

11-15 กรกฎาคม 2554 สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไปอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้

3

การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
ระดับพื้นฐาน

6-8 สิงหาคม 2554

4

การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
ระดับก้าวหน้า

20- 22 สิงหาคม 2554

5

การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007 17-19 สิงหาคม 2554

5.2.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ส่งบุคลากรในระดับชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนักและกอง
รวม 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่”
เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
นักบริหารรุน่ ใหม่ ซึง่ จะเป็นผูข้ บั เคลือ่ นนโยบายขององค์กรไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้มคี วามรูแ้ ละทักษะในงานทีป่ ฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้
มีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ปจั จุบนั และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกั บริหารรุน่ ใหม่ทจี่ ะก้าวสู่
นักบริหารระดับสูงในอนาคตต่อไป หลักสูตรดังกล่าวมีการอบรมเชิงทฤษฎีเกีย่ วกับองค์ความรูท้ จี่ ำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรี 

กระบวนการตรากฎหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

117

		 5.2.6 Project on enhancing skill and competency of personnel in conducting agenda
of the Cabinet meeting
			
The Secretariat of the Cabinet conducted training workshop on enhancing skill and
competency of personnel in conducting agenda of the Cabinet meeting on 12 November 2011
at Prince Palace Hotel, Bangkok, for the purpose to enhance skill and competency of staff who
are responsible for conducting agenda of the Cabinet meeting to gain the fundamental
knowledge in analyzing Cabinet submission, legislation, legislative, procedure politics etc. to adjust
the role of personnel in conducting agenda of the Cabinet meeting of Division of Cabinet Meeting
Logistic to be able to disseminate, examine and give opinion on the issues in agenda.
5.3 Production of Printed and Electronic Media
		 5.3.1 Printed Material
			
5.3.1.1 Manual on monitoring of Cabinet resolutions implementation
						 Section 11 of Royal Decree on the Cabinet Submission and Cabinet Meetings
B.E. 2548 prescribed that “when the cabinet had resolutions in any issues, the Secretariat   
of the Cabinet have to monitor and compiles result of operation of Cabinet resolutions in the said
issues and report to the Cabinet intermittently. In case of necessary, the report can be proposed
to the Prime Minister for reconsideration the issues”. When the Cabinet had made decision in   

resolutions, the government agencies have to implement, while the resolutions may defined that
the government agencies have to report the implementation results to acknowledge to Cabinet of
progress or implementation results. As the roles of the Secretariat of the Cabinet is to monitoring
of the Cabinet resolutions, the Secretariat of the Cabinet had produced the manual on monitoring
of Cabinet resolutions implementation for officials to have the clear operation guidelines. The manual
were distributed for officials of the Secretariat of the Cabinet to use as the operation manual
in August 2011
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5.2.6 โครงการเพิ่มทักษะและสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการเพิ่ ม ทั ก ษะและ
สมรรถนะบุคลากรด้านการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้มีความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการเสนอเรื่อง การวิเคราะห์เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการ
ร่างกฎหมาย ความรู้ด้านการเมือง ฯลฯ เพื่อปรับบทบาทบุคลากรในด้านการจัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้สามารถแยกประเภทเรื่อง ตรวจสอบเรื่อง และให้ความเห็นในเรื่องที่จัดเข้าเป็นวาระการประชุมได้

5.3 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.1 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
5.3.1.1 คู่มือการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
						 มาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 บัญญัตวิ า่ “เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติในเรือ่ งใดแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมหี น้าทีต่ ดิ ตามและรวบรวม
ผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ หรือในกรณีจำเป็น
จะเสนอนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้ ก็ได้” ซึง่ เมือ่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติคณะรัฐมนตรี
ประการใดประการหนึง่ ทีห่ น่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ โดยมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวอาจมีการกำหนดให้สว่ นราชการ
รายงานผลการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบความคืบหน้าหรือ
ผลการดำเนินการ จากบทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนนั้
ดังนัน้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ได้จดั ทำคูม่ อื การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมแี นวทางในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน โดยได้แจกจ่ายคูม่ อื ดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีส่ ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Core Content of the manual on monitoring of Cabinet resolutions consists of the
definition of monitoring performance in accordance with the Cabinet resolutions, type of issues
to be monitored by the Secretariat of the Cabinet, concerning staff in monitoring system and their
roles, type of monitoring issues and monitoring process. The monitoring process of Cabinet resolutions
implementation are as follows:
			
Step 1 Examine Cabinet resolutions to define which issue is needed to be monitored
			
Step 2 Study Cabinet resolutions, set issues and period to monitor
			
Step 3 Send out the monitoring letter to government agencies
			
Step 4 Informal coordination
			
Step 5 Drafting Cabinet submission in advance
Step 6 Drafting letter to inform expected schedule to propose the report to the 

Cabinet
			
Step 7 Drafting Cabinet submission
			
Step 8 Drafting letter to inform Cabinet resolutions
5.3.1.2 Working manual for the Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations
						 (1) Manual on conducting the draft accordion version of constitution
						 (2) Manual on processing the Royal Command on Royal Pardons, absolution
and mitigation of punishment
						 (3) Manual on procedure of leaving duties of civil servants for high executive
positions and Advisory knowledge worker positions in accordance with the Civil Servants Act,
B.E. 2551
						 (4) Manual on searching data on Royal Ranks and Titles Register
			
5.3.1.3 Conduct the compiling Cabinet resolutions
						 The Secretariat of the Cabinet had conducted the compiling Cabinet
resolutions in fiscal year 2011 for various criteria issues such as,
						 (1) Project of construction the Hydro – Electric Power Plant, the Pak Moon Dam
						 (2) Assistant to flood victims in 2010
						 (3) Pollution problems in Map Ta Phut area
						 (4) Project of Metropolitan Rapid Transit Hua Lamphong-Queen Sirikit
National Convention Center-Bang Sue-Hua Lamphong-Bang Kae, and Bang Sue-Tha Phra line (Blue Line)
						 (5) Project of non-banking debt
						 (6) Assistant to entrepreneurs and employees effected by political
Demonstration (March - May 2010)
						 (7) Project of Metropolitan Rapid Transit (Purple line) Bang Yai-Rat Burana,
Bang Yai-Bang Sue section
						 (8) Rice trade-in
(9) Assistant to flood victims, administration of Ms.Yingluck Chinawatra, 

Prime Minister.
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สาระสำคัญของคูม่ อื การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ความหมาย
ของการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประเภทเรือ่ งทีส่ ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะติดตาม ผูเ้ กีย่ วข้อง
ในระบบการติดตามและบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเรื่องที่ติดตาม และกระบวนการติดตาม โดยมีขั้นตอนการติดตาม
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องใดจะต้องมีการติดตาม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษามติคณะรัฐมนตรี กำหนดประเด็นและระยะเวลาติดตาม
ขั้นตอนที่ 3 การออกหนังสือติดตามไปยังหน่วยงานของรัฐ 
ขั้นตอนที่ 4 การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำหนังสือแจ้งคาดหมายกำหนดวันที่จะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
5.3.1.2 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) คู่มือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสมุดไทย
(2) คู่มือการเชิญพระราชกระแสพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว ลดโทษ
				
(3) คูม่ อื การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(4) คู่มือการค้นหาทะเบียนฐานันดร
5.3.1.3 การจัดทำประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
(1) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูล 
(2) การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 
(3) ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด 
				
(4) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ
สายหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ (สายสีน้ำเงิน)
(5) โครงการหนี้นอกระบบ
				
(6) การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการและลูกจ้างทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
(มีนาคม-พฤษภาคม 2553)
(7) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
(8) การรับจำนำข้าว
(9) การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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5.3.1.4 Manual on process of compiling Cabinet resolutions
5.3.1.5 Manual on process of improvement Cabinet resolutions
5.3.1.6 Working manual for Ministers
			
5.3.1.7 Question - Answer concerning Cabinet resolutions (operation guideline on
Cabinet submission of the government agencies)
			
5.3.1.8 Court judgment and opinion of the Council of State concerning Cabinet
resolutions
5.3.1.9 Policy Statement of The Council of Ministers, Delivered by Prime Minister 

Yingluck Shinawatra to the National Assembly
			 5.3.1.10 Summary of the Performance of the Cabinet in accordance with the directive
principles of fundamental State policies, the government of Prime Minister Abhisit Vejjajiva
(30 December 2009 – 30 December 2010)
			 5.3.1.11 The Secretariat of the Cabinet Journal
		 5.3.2 Electronic Medias
			
5.3.2.1 Manual on the Cabinet resolutions retrieval via the Secretariat of the Cabinet
website
			
5.3.2.2 Manual on Internet Guide (www.cabinet.thaigov.go.th)
			
5.3.2.3 Manual of Internet Guide CABNET (www.cabnet.soc.go.th)
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5.3.1.4
5.3.1.5
5.3.1.6
5.3.1.7

คู่มือปฏิบัติงานการประมวลมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
คู่มือการทำงานของรัฐมนตรี
ถาม-ตอบเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

			
ของหน่วยงานต่างๆ)
			
5.3.1.8 คำพิพากษาของศาลและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ กีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี
5.3.1.9 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

คําแถลงนโยบาย
ของ

คณะรัฐมนตรี
⌫


นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
แถลงตอรัฐสภา

5.3.1.10 รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (30 ธันวาคม 2552-30 ธันวาคม 2553) 
5.3.1.11 วารสาร สลค. สาร
5.3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.2.1 คู่มือค้นหามติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.3.2.2 คู่มือ Internet Guide (www.cabinet.thaigov.go.th) 
5.3.2.3 คู่มือ Internet Guide CABNET (www.cabnet.soc.go.th) 
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Achievement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
in Fiscal Year 2011

The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office as a Service Delivery Unit (SDU) is independence
in administration from the original affiliation but still being a business and part of original affiliation
as to clause 10 of the Regulation of the Office of the Prime Minister on Administration of Service
Delivery Unit (SDU) B.E. 2550
In fiscal year 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office performed to support
the Secretariat of the Cabinet in publishing the Royal Gazette, Royal Decoration certificates and
general publication works as well as conducted development of personnel, machines and
equipments for efficiency of printing works. All operations are under the supervision of the Directing
Committee on the Cabinet and Royal Gazette Publishing appointed by the Secretary-General
to the Cabinet.
Personnel Development : Conducted training course focus on enhancing merit and ethics
principles, conducting training plan on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable
Entities: TFRSs for NPAEs and online training on disbursement system. In terms of enhancing skills and
production system, the office had conducted courses on using typing Font to reduce toner cartridge
usage, 5 P theory, page layout and assemble films with computer, colour printing with offset printing
machine, enhancing skill to use machine in process of binding such as folding machine,
staple machine and glue binding machine. To develop machines, in fiscal year 2011 the office was
approved to purchase digital printing machine for producing urgent works or print on demand works
to operate in accordance with clients need in publication market.
Achievement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office in Fiscal Year 2011 as of
30 September 2011 has total numbers of assets at 146,424,940.40 baht, total numbers of debt at
2,846,387.79 baht, revolving fund 7,500,000 baht and retained earnings at 136,078,552.61 baht.
In fiscal year 2011, the office represents a net profit of 19,268,737.50 baht from operation.
The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office had also already conducted report on
the income and spending of income which is not required to be remitted as State revenue as to
the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550. The 2011 financial budget is still under
auditing process of the Office of Auditor General in accordance with Regulation of the Office
of Auditor General on Internal Control Standard B.E. 2544.
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ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit
: SDU) ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานจากส่วนราชการเจ้าสังกัด แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ
เจ้าสังกัด ตามข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ดำเนินการสนับสนุนงานของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งเรื่องการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และงานพิมพ์ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานพิมพ์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาที่แต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้านการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดทำแผน การฝึกอบรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ TFRSs for NPAEs และ Web Online
หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ส่วนการเพิ่มทักษะและพัฒนาระบบการผลิตได้จัดอบรมในหลักสูตรการใช้ Font ที่ช่วยลด
หมึกพิมพ์ และทฤษฎี 5 P การจัดวางหน้าและประกอบฟิล์มด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การพิมพ์งานสีด้วยเครื่องพิมพ์
ออฟเซท การเพิ่มทักษะการใช้เครื่องจักรในขั้นตอนการพับเข้าเล่ม เช่น เครื่องพับกระดาษ เครื่องเย็บลวดและ
เครื่องไสสันทากาว สำหรับการพัฒนาเครื่องจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Digital
เพื่อผลิตงานพิมพ์เร่งด่วน หรืองานพิมพ์ที่มีลักษณะ Print on Demand เข้ามาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
ความต้องการของลูกค้าในตลาดสิ่งพิมพ์
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีทรัพย์สนิ รวม 146,424,940.40 บาท
มีหนี้สินรวม 2,846,387.79 บาท มีทุนหมุนเวียน 7,500,000 บาท และกำไรสะสมรวม 136,078,552.61 บาท โดย
ในปี 2554 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 19,268,737.50 บาท
ทั้งนี้ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้รายงานการรับและการจ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 เรียบร้อยแล้ว
ส่วนงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อยูร่ ะหว่างการดำเนินการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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Statistic of Significant Achievements of the Secretariat of the Cabinet
for fiscal year 2011 are as follows:
1. Functions concerning the Cabinet

1.1 Numbers of Cabinet meetings
		 1.1.1 Administration of Mr.Abhisit Vejjajiva, Prime Minister
No.

Items

Number
(Times)

1

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

31

2

Convening the Cabinet meeting outside the premise

10

2.1

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

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

2.7

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

2.8

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

2.9

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

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

Total

41

		 1.1.2 Administration of Ms.Yingluck Shinawatra, Prime Minister
No.

Items

Number
(Times)

1

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

7

2

Convening the Cabinet meeting outside the premise No.3/2011 on 25 August 2011
at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, Parliament Building 3

1

Total
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8

สถิติผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีสถิติราชการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. ราชการเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1.1 จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
		 1.1.1 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ลำดับ
ที่

จำนวน
(ครั้ง)

รายการ

1

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

31

2

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

10

2.1 ครั้งที่ 42/2553 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.2 ครั้งที่ 43/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.3 ครั้งที่ 44/2553 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.4 ครั้งที่ 45/2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 213 - 216 อาคารรัฐสภา 2 ชั้น 2
2.5 ครั้งที่ 46/2553 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.6 ครั้งที่ 47/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.7 ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.8 ครั้งที่ 17/2554 วันที่ 26 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.9 ครั้งที่ 18/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
2.10 ครั้งที่ 21/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
รวม

		
ลำดับ
ที่

41

1.1.2 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
จำนวน
(ครั้ง)

รายการ

1

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

7

2

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3

1

รวม

8
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		 1.2 Number of issues in Cabinet meetings minutes that could proceed without
errors, objection or requests for revision in writings
			
Number of issues in Cabinet meetings minutes during 1 October 2010 – 30 September
2011 are 2,944 items. All of those could proceed without errors, protests or requests for revision in
writings
Month

Chairman’s
remarks

Parliamentary
Agenda

Items for consideration
Regular

Items for
acknowledgement

Urgent

Regular

Others

Total

Urgent

Oct 10

4

4

52

28

97

54

1

240

Nov 10

5

4

84

38

138

69

2

340

Dec 10

4

-

68

20

83

51

3

229

Jan 11

2

1

68

19

76

48

1

215

Feb 11

2

4

64

24

144

41

2

281

Mar 11

5

5

99

35

125

65

3

337

Apr 11

7

2

101

42

114

79

7

352

May 11

5

1

105

57

115

53

11

347

Jun 11

7

-

6

17

67

36

4

137

Jul 11

1

-

1

3

24

15

1

45

Aug 11

2

-

24

6

11

46

4

93

Sep 11

8

2

89

32

101

91

5

328

Total

52

23

761

321

1,095

648

44

2,944

Sep 11

328

September

AugAugust
11

93

Jul 11July

45

Jun 11
June

137

May 2011
May

347

Apr April
11

352

MarMarch
11

Series1

337

Feb
11
February

281

JanJanuary
11

215

Dec
10
December

229

Nov
10
November

340

OctOctober
10

240
0

0

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

300
300

350

350

400
400

Number of issues in Cabinet meetings minutes totaled 2944 in number, all of which could proceed without errors,
objection or requests for revision in writings
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		 1.2 จำนวนเรือ่ งในการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทดี่ ำเนินการได้โดยไม่มขี อ้ ทักท้วงหรือ
แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร
			
จำนวนเรื่องในการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554 ซึง่ ทุกเรือ่ งสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผดิ พลาด ไม่มขี อ้ ทักท้วงหรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เดือน

ประธานแจ้ง
ที่ประชุม

วาระ
สภาฯ

วาระเพื่อพิจารณา
ปกติ

วาระเพื่อทราบ

จร

ปกติ

วาระอื่นๆ

รวม

จร

ต.ค. 53

4

4

52

28

97

54

1

240

พ.ย. 53

5

4

84

38

138

69

2

340

ธ.ค. 53

4

-

68

20

83

51

3

229

ม.ค. 54

2

1

68

19

76

48

1

215

ก.พ. 54

2

4

64

24

144

41

2

281

มี.ค. 54

5

5

99

35

125

65

3

337

เม.ย. 54

7

2

101

42

114

79

7

352

พ.ค. 54

5

1

105

57

115

53

11

347

มิ.ย. 54

7

-

6

17

67

36

4

137

ก.ค. 54

1

-

1

3

24

15

1

45

ส.ค. 54

2

-

24

6

11

46

4

93

ก.ย. 54

8

2

89

32

101

91

5

328

รวม

52

23

761

321

1,095

648

44

2,944

ก.ย.
54
September

328

ส.ค.August
54

93

ก.ค. 54July

45

มิ.ย. 54
June

137

พ.ค. 54
May

347

เม.ย. 54
April

352

มี.ค. March
54

Series1

337

ก.พ.
54
February

281

ม.ค.January
54

215

ธ.ค.
53
December

229

พ.ย.
53
November

340

ต.ค.October
53

240
0

0

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

300
300

350

350

400
400

กราฟจำแนกจำนวนเรือ่ งในการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทดี่ ำเนินการได้ โดยไม่มขี อ้ ทักท้วงหรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อกั ษร
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1.3 Number of Cabinet resolutions in each month
In fiscal year 2011, the Cabinet decided resolutions on various issues classified by meetting
each month as follows:
No.

Number
(Items)

Month

1

October 2010

198

2

November 2010

287

3

December 2010

185

4

January 2011

171

5

February 2011

238

6

March 2011

284

7

April 2011

341

8

May 2011

322

9

June 2011

102

10

July 2011

33

11

August 2011

85

12

September 2011

273

Total

341

350
350

322
287

300
300

284

273

238

250
250

200
200

2,519

198

185

171

Series1

150
150

102
85

100
100

50
50

0

0

33

October
January
Oct
10 November
Nov 10 December
Dec 10 Jan
11

March
April
Feb 11 Mar
11 Apr
11

February

May
June
May
11 Jun
11

July
August
Jul
11 Aug
11

Sep 11

September

Number of Cabinet resolutions classified by Cabinet meeting in each month
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		 1.3 การประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
			
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ที่เผยแพร่จำแนก
ในแต่ละเดือน
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

เดือน

1

ตุลาคม 2553

198

2

พฤศจิกายน 2553

287

3

ธันวาคม 2553

185

4

มกราคม 2554

171

5

กุมภาพันธ์ 2554

238

6

มีนาคม 2554

284

7

เมษายน 2554

341

8

พฤษภาคม 2554

322

9

มิถุนายน 2554

102

10

กรกฎาคม 2554

33

11

สิงหาคม 2554

85

12

กันยายน 2554

273

รวมทั้งสิ้น

341

350
350

322
287

300
300

284

273

238

250
250

200
200

2,519

198

185

171

Series1

150
150

102
85

100
100

50
50

0

0

33

October
December
January
February
April
May
June
August
ต.ค.
53 November
พ.ย. 53 ธ.ค.
53 ม.ค.
54 ก.พ.
54 มี.March
ค. 54 เม.ย.
54 พ.ค.
54 มิ.ย.
54 ก.ค.July54 ส.ค.
54 September
ก.ย. 54
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1.4 Number of Cabinet resolutions, classified by type of issues, general and legal
No.

Number
(Items)

Items

1

General

2

Legal

2,051
468
Total

2,519

2,051
468

เรื่องทั่วไป

General
เรื
่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย
Legal
เรื
่องกฎหมาย

		 1.5 Number of Cabinet resolutions, classified as general administrative issues and
่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย
issues in line with Governmentเรืpolicy
No.

Number
(Items)

Items

1

Government policy

1,531

2

General

977

3

Others

11
Total

1,531

เรื่องนโยบายรัฐบาล

2,519

977

เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการทั่วไป
11

132

เรื่องนโยบายรัฐบาล
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เรื่องราชการทั่วไป

เรื่องอื่นๆ

Government
policy ฐบาล
เรื่องนโยบายรั
General
เรื่องราชการทั่วไป
Others
เรื่องอื่นๆ

เรื่องราช
เรื่องอื่นๆ

		

1.4 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

เรื่อง

1

เรื่องทั่วไป

2

เรื่องกฎหมาย

2,051
468

รวมทั้งสิ้น

2,519

2,051
468

เรื่องทั่วไป

เรื่อ่องทังทั
่วไป่วไป
เรื
เรื่องกฎหมาย
เรื่อ่องกฎหมาย
เรื
งกฎหมาย

		 1.5 ประเภทมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามเรื่องการบริหารราชการทั่วไป และเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

เรื่อง

1

เรื่องราชการทั่วไป

977

2

เรื่องนโยบายรัฐบาล

1,531

3

เรื่องอื่นๆ

11
รวมทั้งสิ้น

1,531

เรื่องนโยบายรัฐบาล

2,519

977

เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการทั่วไป

เรื
งราชการทั
่วไป ฐบาล
เรื่อ่อ
งนโยบายรั
เรื
งนโยบายรั
ฐบาล ่วไป
เรื่อ่อ
งราชการทั
เรื
งอืงอื
่น ๆ ่นๆ
เรื่อ่อ

11
เรื่องนโยบายรัฐบาล

เรื่องราชการทั่วไป

เรื่องอื่นๆ
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เรื่องราช
เรื่องอื่นๆ

		 1.6 Number of Cabinet resolutions, classified by types of issues included in
the agenda
No.

Number
(Items)

Agenda

1

Chairman’s remarks

51

2

Consideration

3

Acknowledgement

4

House of Representatives

5

Others

952
1,377
105
34

Total

2,519

1,377
952

ประธานแจง
ประธานแจง
พิจารณา
ประธานแจง
พิจารณา
ทราบ
พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร

ประธานแจง

51

		

34

105

Chairman’s
remarks
ประธานแจ
ง
พิจารณา
ทราบ
Consideration
พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษ
Acknowledgement
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร
อื่นๆ
House
of
Representatives
สภาผูแทนราษฎร
อื่นๆ
Others
อื่นๆ

ประธานแจง

พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร
อื่นๆ
1.7 Number
of Cabinet
resolutions,
classified
by sponsoring agencies

No.

Agency

Number
(Items)

1

Office of the Prime Minister

2

Ministry of Defence

30

3

Ministry of Finance

243

4

Ministry of Foreign Affairs

150

5

Ministry of Tourism and Sports

53

6

Ministry of Social Development and Human Security

39

7

Ministry of Agriculture and Cooperatives

188

8

Ministry of Transport

126

9

Ministry of Natural Resources and Environment
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699

90

		

1.6 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามประเภทของเรื่องที่เข้าสู่วาระการประชุม
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

เรื่อง

1

ประธานแจ้ง

51

2

พิจารณา

3

ทราบ

4

สภาผู้แทนราษฎร

5

อื่นๆ

952
1,377
105
34
รวมทั้งสิ้น

2,519

1,377
952

ประธานแจง
ประธานแจง
พิจารณา
ประธานแจง
พิจารณา
ทราบ
พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร

ประธานแจง

51
ประธานแจง

		

พิจารณา

34
ทราบ

105

สภาผูแทนราษฎร

ประธานแจ้
ง ง
ประธานแจ
พิจารณา
ทร
พิพิจจ
ารณา
ารณา
ทราบ
สภาผูแท
ทราบ
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร
อ
สภาผู
้แทนราษฎร
สภาผู
แทนราษฎร
อื่นๆ
อือื่น่นๆ ๆ

อื่นๆ

1.7 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน
(เรื่อง)

1

สำนักนายกรัฐมนตรี

699

2

กระทรวงกลาโหม

30

3

กระทรวงการคลัง

243

4

กระทรวงการต่างประเทศ

150

5

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

53

6

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

39

7

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

188

8

กระทรวงคมนาคม

126

9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

90
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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No.

Agency

Number
(Items)

10

Ministry of Information and Communication Technology

55

11

Ministry of Energy

38

12

Ministry of Commerce

90

13

Ministry of Interior

166

14

Ministry of Justice

56

15

Ministry of Labour

50

16

Ministry of Culture

28

17

Ministry of Science and Technology

34

18

Ministry of Education

94

19

Ministry of Public Health

65

20

Ministry of Industry

51

21

Office of His Majesty’s Principal Private Secretary

1

22

Bureau of the Royal Household

1

23

Office of National Buddhism

24

Office of the Royal Development Projects Board

1

25

Office of the National Research Council of Thailand

6

26

Royal Institute

3

27

Anti-Money Laundering Office

5

28

Southern Border Provinces Administration Centre

2

29

Royal Thai Police

22

30

Secretariat of the House of Representatives

26

31

Secretariat of the Senate

9

32

Office of the Constitutional Court

1

33

Office of the Administrative Court

2

34

Office of the Judiciary

7

35

Office of the National Anti-Corruption Commission

5
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12

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน
(เรื่อง)

10

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

55

11

กระทรวงพลังงาน

38

12

กระทรวงพาณิชย์

90

13

กระทรวงมหาดไทย

166

14

กระทรวงยุติธรรม

56

15

กระทรวงแรงงาน

50

16

กระทรวงวัฒนธรรม

28

17

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

18

กระทรวงศึกษาธิการ

94

19

กระทรวงสาธารณสุข

65

20

กระทรวงอุตสาหกรรม

51

21

สำนักราชเลขาธิการ

1

22

สำนักพระราชวัง

1

23

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

24

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1

25

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

6

26

ราชบัณฑิตยสถาน

3

27

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5

28

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

29

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

22

30

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

26

31

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

9

32

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1

33

สำนักงานศาลปกครอง

2

34

สำนักงานศาลยุติธรรม

7

35

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

5

12
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No.

Agency

Number
(Items)

36

Office of the Election Commission of Thailand

7

37

Office of the Auditor General

1

38

Office of the Ombudsman

1

39

Office of the Attorney General

40

Office of the National Human Rights Commission of Thailand

2

41

Office of the National Economic and Social Advisory Council

19

42

The Thai Red Cross Society

2

43

Office of the National Telecommunication Commission

2

44

Office for Educational Reform

3

45

The office for National Education Standards and Quality Assessment
(Public Organization)

1

46

Knowledge Management and Development (Public Organization)

1

47

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

1

48

The National Health Commission Office

49

Thai Health Promotion Foundation

3

50

Thai Public Broadcasting Service

1

51

Thai Truth for Reconciliation Commission of Thailand

1

15

Total
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11

2,519

ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

หน่วยงาน

36

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

7

37

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1

38

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

1

39

สำนักงานอัยการสูงสุด

40

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

41

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

42

สภากาชาดไทย

2

43

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2

44

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

3

45

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

1

46

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

1

47

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

1

48

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

49

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ

3

50

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

1

51

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่ การปรองดองแห่งชาติ

1

15

รวมทั้งสิ้น

2
19

11

2,519
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		 1.8 Issues number of the Cabinet resolutions, classified by Government policy
			
1.8.1 Administration of Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister
Order

Number
(Issues)

Policy

1

Urgent policy to be implemented in the first year

2

Policy on national security

3

Policy on social issues and quality of life

252

4

Policy on economic

432

5

Policy on land, natural resources and environment

6

Policy on science, technology, research and innovation

7

Policy on foreign affairs and international economics

208

8

Policy on good governance

258

9

Others

52

65
432
52

65
8

22
Total

252

103

103

1,400

8
208
258

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

Urgent policy to be implemented in the first year
22
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others
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		 1.8 จำนวนเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
			
18.1 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

นโยบาย

1

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

103

2

นโยบายความมั่นคงของรัฐ

3

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

252

4

นโยบายเศรษฐกิจ

432

5

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

7

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

208

8

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

258

9

นโยบายอื่นๆ

52

65

252

52

103

8

22
รวมทั้งสิ้น

432

65

1,400

8
208
258

Urgent
in
the
ff
Urgent
policy
to
be
implemented
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นโยบายเร่งด่policy
วนที่จะเริ่มดำto
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Policy
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security
ในปีแรก on
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f
Policy
on
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Policy
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security
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่นnational
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social
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quality
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life
national
Policy
social
and
quality
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life
นโยบายสังon
คมและคุ
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วิต security
Policy
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social
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quality
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life
Policy
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social
issues
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quality
of
economics
นโยบายเศรษฐกิ
จ
social
issues and quality of life
life
Policy
on
economics
Policy
on
economics
นโยบายที่ดon
ิน ทรัeconomics
พยากรธรรมชาติ
Policy
land,
natural
resources
and
env
Policy
on
economics
land,
natural
resources
and
env
และสิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
Policy
on
land,
natural
resources
and
env
Policy
on
land,
natural
resources
and
env
science,
technology,
research
aa
land,
natural
resources
and
env
นโยบายวิ
ท
ยาศาสตร์
เทคโนโลยี
Policy
on
science,
technology,
research
Policy
on
science,
technology,
research
aa
Policy
on
technology,
research
foreign
affairs
and
internationa
การวิจัย และนวั
ตscience,
กรรม
science,
technology,
research
a
Policy
on
foreign
affairs
and
internationa
Policy
on
foreign
affairs
and
internationa
นโยบายการต่
างประเทศและเศรษฐกิ
จ
Policy
on
foreign
affairs
and
internationa
good
governance
foreign
affairs and internationa
Policy
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good
governance
ระหว่างประเทศ
Policy
on
good
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Policy
on
good
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Others
นโยบายการบริ
ารกิจการบ้governance
านเมืองที่ดี
Policy
onหgood
Others
Others
นโยบายอื
น
่
ๆ
Others
Others

Urgent policy to be implemented in the first year
22
Policy on national security
Policy on social issues and quality of life
Policy on economics
Policy on land, natural resources and environment
Policy on science, technology, research and innovation
Policy on foreign affairs and international economics
Policy on good governance
Others
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		 1.8.2 Administration of Ms.Yingluck Shinawatra Prime Minister
No.

Number
(Items)

Policy

1

Urgent policy to be implemented in the first year

15

2

Policy on national security

3

Policy on economic

17

4

Policy on social issues and quality of life

34

5

Policy on land, natural resources and environment

4

6

Policy on science, technology, research and innovation

0

7

Policy on foreign affairs and international economic

13

8

Policy on good governance

40

8

Total

131

นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแร

17

34
8

15

4

13
40

นโยบายเร
ววนที
่จ
ะเริ
่ม
ดํ
าาเนิ
น
การในป
แ
รร
Urgent
policy to ง
implemented
นโยบายเร
งงbeด
ด
นที
่จ
ะเริ
่ม
ดํ
เนิ
น
การในป
แ
นโยบายเร
ด
ว
นที
จ
่
ะเริ
ม
่
ดํ
า
เนิ
น
การในป
แ
ร
inนโยบายความมั
the first year
นโยบายความมั
่นคงของรั
คงของรัฐ
ฐ
น
่
นโยบายความมั
Policy
on national security่น
นโยบายความมั
่นคงของรั
คงของรัฐ
ฐ
นโยบายสั
ง
คมและคุ
ณ
ภาพชี
ิต
Policy
on
social
issues
นโยบายสั
งงคมและคุ
ณ
ภาพชี
วววิต
นโยบายสั
คมและคุ
ณ
ภาพชี
นโยบายสั
ณภาพชีวิต
ิต
and
quality of lifeงคมและคุ
นโยบายเศรษฐกิ
จ
นโยบายเศรษฐกิ
จ
Policy
on economic
นโยบายเศรษฐกิ
จ
นโยบายเศรษฐกิ
จ
Policy
on
land,
natural
resources
นโยบายที่ด
่ดิน
ิน ทรั
ทรัพ
พยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติแ
และสิ
ละสิ่ง่ง
นโยบายที
นโยบายที
ด
่
น
ิ
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
and
environment
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ
ละสิ่ง่ง
นโยบายการต
างประเทศและเศรษฐกิ
งประเทศและเศรษฐกิจ
จระ
ระ
Policy
on foreign affairsา
นโยบายการต
นโยบายการต
า
งประเทศและเศรษฐกิ
จ
ระ
นโยบายการต
า
งประเทศและเศรษฐกิ
จ
ระ
and international economics
นโยบายการบริ
ห
ารกิ
จ
การบ
า
นเมื
อ
งที
ด
่
ี
นโยบายการบริ
ห
Policy
on good governance
นโยบายการบริ
หารกิ
ารกิจ
จการบ
การบาานเมื
นเมือ
องที
งที่ด
่ดีี
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
Total 1,531 Items
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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		 1.8.2 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ลำดับ

จำนวน
(เรื่อง)

นโยบาย

1

นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

15

2

นโยบายความมั่นคงของรัฐ

3

นโยบายเศรษฐกิจ

17

4

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

34

5

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

6

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

0

7

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

13

8

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

40

8

รวมทั้งสิ้น

17

34
8

15

4

13
40

131
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นโยบายการต
าาทรั
งประเทศและเศรษฐกิ
จ
ระ
นโยบายที
่ด
ิน
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
ละสิ
นโยบายการต่
างประเทศและเศรษฐกิ
จ
นโยบายการต
งประเทศและเศรษฐกิ
จ
ระ
นโยบายที
ด
่
น
ิ
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
แ
ละสิ
นโยบายการต
างประเทศและเศรษฐกิจระ่ง
ระหว่
า
งประเทศ
นโยบายการต
าาห
งประเทศและเศรษฐกิ
จ่ดระ
นโยบายการบริ
ารกิ
ีี
นโยบายการต
งประเทศและเศรษฐกิ
นโยบายการบริ
ห
ารกิ
จ่ดี การบ
การบาาานเมื
นเมือ
องที
งทีจ
่ดระ
นโยบายการต
าห
งประเทศและเศรษฐกิ
จ่ด
ระ
นโยบายการบริ
หารกิจการบ้
านเมื
องทีจ
นโยบายการบริ
ารกิ
จ
การบ
นเมื
อ
งที
ี
นโยบายการบริ
ห
ารกิ
จ
การบ
า
นเมื
อ
งที
ด
่
ี
นโยบายการบริ
นโยบายการบริห
หารกิ
ารกิจ
จการบ
การบาานเมื
นเมือ
องที
งที่ด
่ดีี

นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
รวมเรื่องทั้งสิ้น 1,531 เรื่อง
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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2. Function on Coordination with the Parliament

2.1 Number of legislation proposal
		 2.1.1 There are 28 draft acts proposed for consideration of the National Assembly
		 2.1.2 The proposal of legal issues to be considered by the Cabinet
No.

Type

Items

1

Draft Acts

144

2

Draft Royal Decree

150

3

Draft Ministerial Regulation

126

4

Draft regulation, announcement, statute and order
Total

65
485

3. Coordination with the Royal Agencies
3.1 Seeking Royal Command on various significant issues
No.

Type

Number
(items)

1

Seeking for Royal Permission of temple area declaration

2

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

3

Bestowing for Royal Justice and Royal Patronage

223 cases

4

Seeking for Royal Pardons

909 cases

5

Bestowing of ranks

6

Seeking Royal Permission for the bestowing of Royal name
on buildings, or asking for royally-granted names for those places

35 cases

7

Seeking for Thai naturalization

39 cases

8

Announcement of official signs and emblems

11 cases

9

Seeking Royal consent or discretion on various issues

62 cases

Report 2011
144 Annual
The Secretariat of the Cabinet

321 cases
1,107 cases

23,914 cases

2. การประสานราชการกับรัฐสภา

2.1 จำนวนการเสนอกฎหมาย
		 2.1.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
รวมทั้งสิ้น 84 เรื่อง
		 2.1.2 การนำเสนอเรื่องที่เป็นกฎหมายเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
ลำดับ

ประเภท

จำนวน
(เรื่อง)

1

ร่างพระราชบัญญัติ

144

2

ร่างพระราชกฤษฎีกา

150

3

ร่างกฎกระทรวง

126

4

ร่างระเบียบ ร่างประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
รวมทั้งสิ้น

65
485

3. การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
3.1 การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องสำคัญต่างๆ
ลำดับ

ประเภท

จำนวน

1

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

321 วัด

2

การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์

1,107 รูป

3

การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์

223 เรื่อง

4

การขอพระราชทานอภัยโทษ

909 ราย

5

การขอพระราชทานยศ

6

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธย
เป็นชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ หรือขอพระราชทาน
ชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่

35 เรื่อง

7

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

39 ราย

8

การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

11 เรื่อง

9

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือ
พระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ

62 เรื่อง

23,914 ราย
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		 3.2 Appointment of government officials of all types and individuals which required
by law to be made by Royal Command
Number
(cases)

No.

Type

1

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

2

Civil officials in the Royal service

3

Military and police officers (ranks of General)

4

Judiciary officials (with the exception of assistant judges)

1,973

5

Attorneys (with the exception of assistant attorneys)

1,149

6

Civil officials in institutions of higher learning (Professors)

24

7

Position holders in Constitutional independent organs

65

8

Persons requiring Royal Appointment by law
Total

164
96
916

3,169
7,556

		 3.3 Seeking Royal Command to leave duties of government officials and individuals
as required by law to be acknowledged or permitted by His Majesty , and deprivation of military
and police rank
Number
(cases)

No.

Type

1

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

2

Judiciary officials (with the exception of assistant judges)

3

Attorneys (with the exception of assistant attorneys)

4

Officials of the court of justice

30

5

Police officers (Commander upwards)

58

6

Civil officials in the Royal service

7

Civil officials in institutions of higher learning

8

Officials of the Bangkok Metropolitan Administration, high executive
level

9

Persons requiring Royal Appointment by law

10

Demission of military and police ranks, with the withdrawal
of Royal Decorations
Total
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128
13
3

4
13
2
484
12
747

		 3.2 การแต่งตัง้ ข้าราชการทุกประเภทและบุคคลทีต่ อ้ งนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตามกฎหมาย
จำนวน
(ราย)

ลำดับ

ประเภท

1

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

2

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

3

ข้าราชการทหารและตำรวจ (ชั้นนายพล)

4

ข้าราชการตุลาการ (ยกเว้นผู้ช่วยผู้พิพากษา)

1,973

5

ข้าราชการอัยการ (ยกเว้นอัยการผู้ช่วย)

1,149

6

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์)

24

7

ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

65

8

บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย

164
96
916

3,169

รวมทั้งสิ้น

7,556

		 3.3 การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลพี ระบาท หรือโปรดเกล้าฯ ให้พน้ จากตำแหน่งตามกฎหมาย และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ถอดยศทหาร ตำรวจ
ลำดับ

จำนวน
(ราย)

ประเภท

1

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

128

2

ข้าราชการตุลาการ (ยกเว้นผู้ช่วยผู้พิพากษา)

3

ข้าราชการอัยการ (ยกเว้นอัยการผู้ช่วย)

4

ข้าราชการศาลยุติธรรม

30

5

ข้าราชการตำรวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป)

58

6

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

7

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

8

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง

9

บุคคลที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท หรือโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย

10

ถอดยศทหาร ตำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12

รวมทั้งสิ้น

747

13
3

4
13
2
484
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3.4 Operations concerning international relations
No.

Type

1

Appointment of foreign ambassadors accredited to Thailand

32

2

Appointment of Thai ambassadors to foreign countries

17

3

Establishing of foreign consulates in Thailand and appointment
of foreign consuls accredited to Thailand

8

4

Opening of Thai consulates and appointment of consuls aboard

12

Total

		

Number
(cases)

69

3.5 Request for the bestowal of Royal Decoration
No.

Type

Number
(cases)

1

Royal Decoration of White Elephant-Crown of Thailand families
- sash class 9,390 cases
lower than sash class 275,550 cases

2

Royal Decoration of Direk gunabhorn
- sash class 13 cases
- lower than sash class 6,724 cases

3

Royal Decoration for foreigners

4

Royal Decoration for the deceased

8

5

Royal Decoration for special cases

15

Total
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284,940

6,737

27

291,727

		 3.4 การดำเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ลำดับ

ประเภท

จำนวน
(ราย)

1

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

32

2

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ

17

3

การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย
และการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย

4

การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้ง
กงสุลประจำต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

8
12
69

		 3.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลำดับ

ประเภท

จำนวน
(ราย)

1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก - มงกุฎไทย
- ชั้นสายสะพาย จำนวน 9,390 ราย
- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 275,550 ราย

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
- ชั้นสายสะพาย จำนวน 13 ราย
- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 6,724 ราย

6,737

3

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

27

4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์

5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

284,940

8
15
291,727
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		 3.6 Requesting the granting of official medals
No.

Type

Number
(cases)

1

The Victory Medal

10

2

Freeman Safeguarding Medal

3

Dushdi Mala Medal, Pin of Arts and Science

4

Border Services Medal

20,156

5

Chakra Mala Medal

11,084

6

Chakrabarti Mala Medal

27,414

7

Boy Scout Commendation Medal

8

Ratabhorn Medal

11

9

Rajaruchi Medal

1
Total

1,194
11

7

59,888

		 3.7 Seeking Royal Permission for the wearing of foreign Royal Decorations and
medals : 38 cases
		 3.8 Seeking for approval to recieve foreign Royal Decorations, Decorations and medals :
39 cases
		 3.9 Management of the production of Royal Decorations and official medals in
accordance with allocated budget to present to His Majesty the King for the granting and
distributing to Ministries and Departments to present to individuals on the honour list:
124,544 set/pieces
No.

Type

Number

1

Royal Decoration of the White Elephant - the crown of Thailand

73,359 set/pieces

2

Royal Decoration of the Direkgunabhorn

3

Chakra Mala Medal

10,797 medals

4

Chakrabarti Mala Medal

33,386 medals
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7,002 set/pieces

		 3.6 การขอพระราชทานเหรียญราชการ
ลำดับ

ประเภท

จำนวน
(ราย)

1

เหรียญชัยสมรภูมิ

10

2

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

3

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

4

เหรียญราชการชายแดน

20,156

5

เหรียญจักรมาลา

11,084

6

เหรียญจักรพรรดิมาลา

27,414

7

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

7

8

เหรียญรัตนาภรณ์

11

9

เหรียญราชรุจิทอง

1

1,194

รวมทั้งสิ้น

11

59,888

		 3.7 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญตราต่างประเทศ จำนวน 38 ราย
		 3.8 การขอความเห็นชอบขอรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เครือ่ งอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ
จำนวน 39 ราย
		 3.9 การบริหารจัดการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ ตามงบประมาณที่ได้รับ เพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวายสำหรับพระราชทาน และจ่ายให้แก่กระทรวง กรม เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน จำนวน
124,544 สำรับ/ดวง
ลำดับ

ประเภท

จำนวน

1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย

73,359 สำรับ/ดวง

2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

3

เหรียญจักรมาลา

10,797 เหรียญ

4

เหรียญจักรพรรดิมาลา

33,386 เหรียญ

7,002 สำรับ/ดวง
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		 3.10 Returning of Royal Decoration
			 - There were 27,265 set/pieces of Royal Decoration returned and 423 set/pieces
were compensated at the amount 2,569,918 Baht
Royal Decoration
Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most
Exalted Order of the White Elephant
Knight Grand Cross (First Class) of the Most
Exalted Order of the White Elephant
Knight Commander (Second Class) of the Most
Exalted Order of the White Elephant
Commander (Third Class) of the Most Exalted
Order of the White Elephant
Companion (Fourth Class) of the Most Exalted
Order of the White Elephant
Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order
of the White Elephant
The Gold Medal (Sixth Class) of the White
Elephant
The Silver Medal (Seventh Class) of the White
Elephant
Total White Elephant Families
Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most
Noble Order of the Crown of Thailand
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble
Order of the Crown of Thailand
Knight Commander (Second Class) of the Most
Noble Order of the Crown of Thailand
Commander (Third Class) of the Most Noble
Order of the Crown of Thailand
Companion (Fourth Class) of the Most Noble
Order of the Crown of Thailand
Member (Fifth Class) of the Most Noble Order
of the Crown of Thailand
The Gold Medal (Sixth Class) of the Crown of
Thailand
The Silver Medal (Seventh Class) of the Crown
of Thailand
Total the Crown of Thailand Families
Direkgunabhorn
Chula Chom Klao
Total (set/pieces)
Total Amount of Compensated

Return
Gentleman

Compensated

Lady

Total

Gentleman

Lady

Total

38

2

40

1

1

2

423

90

513

6

4

10

1,295

864

2,159

15

6

21

2,033

2,233

4,266

30

14

44

2,338

2,709

5,047

52

28

80

698

322

1,020

46

5

51

638

17

655

3

-

3

-

1

1

-

-

-

7,463

6,238

13,701

153

58

211

105

28

133

2

2

4

663

252

915

12

5

17

1,968

1,162

3,130

24

11

35

2,209

2,589

4,798

30

19

49

1,776

1,533

3,309

41

17

58

768

447

1,215

41

3

44

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,490
23
-

6,012
39
-

13,502
62
27,265

150
2
1

57
2
-

207
4
1
423
2,569,918

		 3.11 Declaration of correcting the misspelling words in Royal Gazette for 418 cases
			 Declaration of correcting the misspelling words on the title, first name or family
name of those who receive the Royal Decoration because government agencies submitted deviation
proposal
		 3.12 Answering to matters for consultation on Royal Decoration, 15 issues
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		 3.10 การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
			
การรับคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แยกเป็นการรับคืนเป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 27,265 สำรับ/ดวง
และการรับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 423 สำรับ/ดวง คิดเป็นเงิน 2,569,918 บาท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บุรุษ

สตรี

ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รวม

บุรุษ

สตรี

รวม

ม.ป.ช.

38

2

40

1

1

2

ป.ช.

423

90

513

6

4

10

ท.ช.

1,295

864

2,159

15

6

21

ต.ช.

2,033

2,233

4,266

30

14

44

จ.ช.

2,338

2,709

5,047

52

28

80

บ.ช.

698

322

1,020

46

5

51

ร.ท.ช.

638

17

655

3

-

3

ร.ง.ช.

-

1

1

-

-

-

7,463

6,238

13,701

153

58

211

ม.ว.ม

105

28

133

2

2

4

ป.ม.

663

252

915

12

5

17

ท.ม.

1,968

1,162

3,130

24

11

35

ต.ม.

2,209

2,589

4,798

30

19

49

จ.ม.

1,776

1,533

3,309

41

17

58

บ.ม.

768

447

1,215

41

3

44

ร.ท.ม.

1

1

2

-

-

-

ร.ง.ม.

-

-

-

-

-

-

รวมมงกุฎไทย

7,490

6,012

13,502

150

57

207

ดิเรกคุณาภรณ์

23

39

62

2

2

4

-

-

-

1

-

1

รวมช้างเผือก

จุลจอมเกล้า
รวมทั้งสิ้น (สำรับ/ดวง)
รวมเงินชดใช้

27,265

423
2,569,918

		 3.11 การประกาศแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา มีจำนวน 418 ราย
			
ประกาศแก้ไขคำผิดเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เนื่องจากส่วนราชการเสนอขอพระราชทานคลาดเคลื่อน
		 3.12 การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีจำนวน 15 เรื่อง
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 3.13 Performing scribe work in producting of significant documents, namely rank,
certificates monk title certificates, certificate for Royal Decoration and important diplomatic notes,
including the affixing of the Royal Seal and countersigning the Royal Commands in the documents,
710,962 in number
		 3.14 Recording and updating the Royal Rank and Title Register, such as, the bestowal
of Royal Decorations, receipts and return distributed Royal Decorations, as well as changes of title,
first name family name units and deceased, 670,095 cases

4. Services for the Public

4.1 Number of items published in the Royal Gazette
		 4.1.1 In fiscal year 2011, items published in the Royal Gazette comprise laws and
supplementary rules as follows:
No

Type

Number
(issues)

1

Royal Command

13

2

Acts

40

3

Royal Decree

133

4

Ministerial Regulations

133

5

Regulation

307

6

Announcement

7

Order

261

8

Statute

138

9

Stipulation

21

10

Municipal Law

28

11

Code of law

12

Decision (constitutional court)

13

Question

47,097

217
392
Total
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14
48,794

		 3.13 การปฏิบตั งิ านลิขติ เกีย่ วกับการจัดการทำเอกสารสำคัญ ได้แก่ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ สัญญาบัตรยศ
ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเอกสารสำคัญทางการทูต รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกร และ
รับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารสำคัญ จำนวน 710,962 ฉบับ
		 3.14 การบันทึกและปรับปรุงทะเบียนฐานันดร เช่น การได้รับพระราชทานยศ การได้รับพระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ การได้รบั การจ่ายเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ รวมทัง้ การเปลีย่ น
คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัด การวายชนม์ จำนวน 670,095 รายการ

4. ราชการเกี่ยวกับประชาชน

4.1 การนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 4.1.1 จำนวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
			
การนำเรือ่ งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีกฎหมายและอนุบญั ญัติ
ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย
ลำดับ

ประเภท

จำนวน
(ราย)

1

พระบรมราชโองการ

13

2

พระราชบัญญัติ

40

3

พระราชกฤษฎีกา

133

4

กฎกระทรวง

133

5

ระเบียบ

307

6

ประกาศ

47,097

7

คำสั่ง

261

8

ข้อบังคับ

138

9

ข้อกำหนด

21

10

เทศบัญญัติ

28

11

ข้อบัญญัติ

217

12

คำวินิจฉัย (ศาลรัฐธรรมนูญ)

13

กระทู้ถาม

14
392

รวมทั้งสิ้น

48,794

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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4.1.2 Number of sections published the Royal Gazette, classified by types
No.

Type

Number
(Items)

1

Type A Council of State issue

92

2

Type B Royal Ranks and the Titles Register issue

54

3

Type C Trade Register issue

118

4

Type D Announcement and General Affairs issue
(scheduled every Tuesday and Thursday)

195

5

Type D Special, Announcement and General Affairs issue,
(in cases of emergencies)

152

Total

611

4.2 Hiring for the printing of the Royal Gazette
		 The Secretariat of the Cabinet has hired the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
(formerly the Printing Division, under the jurisdiction of the Secretariat of the Cabinet, which has been
transformed into the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office, with the status of a Service
Delivery Unit (SDU) since 1 September 2003) to print the Royal Gazette, types A, B, C and D
as recorded to be propagated among the public and for official use, as follows:
No.

Type

Price (baht)

1

Type A

6,420 / octavo leaf

2

Type B

1,160 / octavo leaf

3

Type C

3,731 / octavo leaf

4

Type D

1,160 / octavo leaf

5

Type D Special

1,160 / octavo leaf

6

Cover, with Garuda seal, 4 color, art paper

7,000 octavo leaf

Note : Copies correspond to the number of members each year, with 3% extra in case of error in accordance
with ISO standard, and for increasing number of members.

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

ประเภท

จำนวน
(ราย)

1

ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา

92

2

ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร

54

3

ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า

118

4

ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป
(กำหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

195

5

ประเภท พิเศษ ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป
(กำหนดประกาศกรณีเร่งด่วน)

152

รวมทั้งสิ้น

611

4.2 การจ้างพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สงั่ จ้างสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (เดิมมีสถานะเป็น
กองโรงพิมพ์สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แปลงสภาพเป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
มีสถานะเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549) พิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ประเภท
ก ข ค ง และพิเศษ ง เพื่อไว้เป็นหลักฐานเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและใช้ในราชการ ดังนี้
ลำดับ

ประเภท

ราคา
(บาท)

1

ประเภท ก

ยกละ 6,420

2

ประเภท ข

ยกละ 1,160

3

ประเภท ค

ยกละ 3,731

4

ประเภท ง

ยกละ 1,160

5

ประเภทพิเศษ ง

ยกละ 1,160

6

ปกราชกิจจานุเบกษาตราครุฑ พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต

ยกละ 7,000

หมายเหตุ : จำนวนพิมพ์ตามจำนวนสมาชิกแต่ละปี เผื่อกรณีผิดพลาดตามมาตรฐาน ISO 3% และจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

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

Service
by phone
(times)

Service
by facsimile
(times)

Service on
the internet
(times)

Service by
hardcopy

October 2010

8

160

29

12

5

November 2010

8

192

28

10

7

December 2010

6

132

36

10

3

January 2011

8

174

44

27

4

February 2011

12

125

52

30

6

March 2011

18

132

62

15

5

April 2011

22

110

68

27

7

May 2011

21

155

68

30

4

June 2011

10

130

58

27

3

July 2011

10

98

61

27

2

August 2011

14

87

49

20

3

September 2011

12

105

69

26

3

149

1,600

624

261

52

Month

Total
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4.3 การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ราชกิจจานุเบกษา
		 4.3.1 จำนวนผู้เข้าสืบค้นราชกิจจานุเบกษาทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวน 5,327,705 ราย
		 4.3.2 มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.cabinet.thai.gov.go.th
		 4.3.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชกิจจานุเบกษา ผ่านช่องทาง ดังนี้
			
4.3.3.1 เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th
			
4.3.3.2 ราชกิจจานุเบกษา
			
4.3.3.3 วารสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			
4.3.3.4 หนังสือรายงานประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			
4.3.3.5 เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นต้น
			
4.3.3.6 การประชุมสัมมนา และการสัมภาษณ์
4.4 จำนวนการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้
		 4.4.1 ทางโทรศัพท์ จำนวน 6,534 ราย
		 4.4.2 คัดสำเนาราชกิจจานุเบกษา จำนวน 102 ราย
		 4.4.3 วันประกาศและวันเผยแพร่หนังสือราชกิจจานุเบกษา จำนวน 550 ราย
		 4.4.4 ตอบข้อหารือทางกระดานถาม - ตอบบนเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th จำนวน 1,071 ราย
4.5 จำนวนผู้ใช้บริการค้นหามติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามช่องทางต่างๆ
		 สถิตศิ นู ย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2554
มาติดต่อ
ด้วยตนเอง
(ราย)

บริการ
ทางโทรศัพท์
(ครั้ง)

บริการ
ทางโทรสาร
(ครั้ง)

บริการทาง
อินเทอร์เน็ต
(เรื่อง)

บริการ
ทางหนังสือ
(เรื่อง)

ตุลาคม 2553

8

160

29

12

5

พฤศจิกายน 2553

8

192

28

10

7

ธันวาคม 2553

6

132

36

10

3

มกราคม 2554

8

174

44

27

4

กุมภาพันธ์ 2554

12

125

52

30

6

มีนาคม 2554

18

132

62

15

5

เมษายน 2554

22

110

68

27

7

พฤษภาคม 2554

21

155

68

30

4

มิถุนายน 2554

10

130

58

27

3

กรกฎาคม 2554

10

98

61

27

2

สิงหาคม 2554

14

87

49

20

3

กันยายน 2554

12

105

69

26

3

149

1,600

624

261

52

เดือน

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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4.6 Number of service users searching data on Royal Ranks and Titles Register
		 Users seeking data on the Royal Ranks and Titles Register by phone and in person,
number 6,035 cases
4.7 Number of complaints
		 In fiscal year 2011, the Secretariat of the Cabinet has received a total of 12 complaints
from users, external agencies and the general public. All topics of the complaints are not within
the authority and responsibilities of the Secretariat of the Cabinet. Thus, the Secretariat of the Cabinet
sent the said complaints to the responsible agencies to operate later on.
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4.6 จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
		 จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร ทางโทรศัพท์และติดต่อด้วยตนเอง จำนวน 6,035 ราย
4.7 จำนวนข้อร้องเรียน
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหน่วยงาน
ภายนอก และประชาชนทัว่ ไป จำนวนทัง้ สิน้ 12 เรือ่ ง โดยทัง้ หมดเป็นเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สง่ เรือ่ งให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงดำเนินการ
ต่อไป

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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Internal Audit Group

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

ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ การประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีเพียงพอ
เหมาะสมและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงินและความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี งบประมาณ และการพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
วิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. การตรวจสอบทางการเงิน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
4. การตรวจสอบการดำเนินงาน
หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1. สำนักและกอง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit :
SDU) ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่
20 มิถุนายน 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผลการตรวจสอบ
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีจำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ดังนี้
		 1.1 การตรวจสอบการกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในส่วนของระบบ
เบิ ก จ่ า ย (ACCOUNT PAYABLE) สำนักเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ สั่ ง การของกระทรวงการคลั ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0406.6/ว 95 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรือ่ ง การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ
		 1.2 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(รายงานแบบ ปส.)
			 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำหนด รวมทัง้ ข้อมูลสรุปผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทีส่ ำนักและกองประเมินตนเองตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทัง้ 5 ด้าน
			 1.2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม
			 1.2.2 การประเมินความเสี่ยง
			 1.2.3 กิจกรรมการควบคุม
			 1.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร
			 1.2.5 การติดตามประเมินผล
			 ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในทัง้ 5 ด้านของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยูใ่ นเกณฑ์ดี
คือ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.64 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน การจัดทำระบบการควบคุมภายในของสำนักเลขาธิการ
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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internal auditing system of the Secretariat of the Cabinet reaches the goals on internal auditing
with efficiency and effectiveness of operation, trustworthy of financial report and compliance with
laws and regulations,thus, the auditing report and evaluation of internal control by the internal
auditor did not find any error or significant suggestion.
		 1.3 Auditing report on the management of the fund and welfare fund of the Secretariat
of the Cabinet
			 The Secretariat of the Cabinet has established the internal welfare fund as an
encouragement for government officials, with the object to help facilitate government officials
as the benefit of living existence apart from the welfare in the government bureaucratic system
		 1.4 Auditing the performance according to the internal control improvement plan
(monitoring form Por Or3) of the previous time as of 31 march 2011
			 The performance according to the internal control improvement plan (monitoring
form Por Or3) of the previous period (ended 30 September 2010 ) as of 31 March 2011, the Secretariat of
the Cabinet had performed in accordance with the internal control improvement plan and reported
to the Audit and Evaluation Committee of the Secretariat of the Cabinet as the letter
No. Nor Ror 0509/Tor 3201 dated, 27 April 2011.
		 1.5 Financial commitments and procurements for fiscal year 2011 of the Secretariat
of the Cabinet
			 Results of auditing contract documents and purchase orders (PO) during 1 October
2010 – 14 February 2011 with purchase orders (PO) in GFMIS system as to ZMM_PO_RPT01 command
found that the procurements were approved by the authorized at the financial amount as assigned
authority and in accordance with the Office of the Prime Minister’s Regulation of the Procurement
B.E. 2535 and amendment.
		 1.6 Auditing report on budget spending for fiscal year 2011 in 8 months period
(October 2510 – May 2011) of the Secretariat of the Cabinet
			 Results of auditing budget spending for fiscal year 2011 in 8 months period (October
2510 – May 2011) of the Secretariat of the Cabinet shown the disbursement from financial sources
consists of
			 1.6.1 Budget allocations for fiscal year 2011 at the total numbers of 575,819,500 Baht,
disbursed at the number of 121,108,855.45 baht, which is equivalent to 21.03 percent of the budget
allocated
			 1.6.2 The central budget approved for the Secretariat of the Cabinet in fiscal
year 2011 at the total numbers of 4,921,780 baht, disbursed at the number of 1,360,930 baht,
is equivalent to 27.65 percent of the budget allocated
			 1.6.3 The reservation of fund to be drawn in overlapping fiscal year 2006, 2008, 2009
and 2010 at the total numbers of 259,960,561.78 baht, disbursed at the number of 96,135,584.23 baht,
is equivalent to 36.98 percent of the reservation of fund to be drawn in overlapping fiscal year
		 1.7 Auditing risk management of the Secretariat of the Cabinet of fiscal year 2011
			 The Secretariat of the Cabinet conducted the risk management plan by dividing as to
the functions and classifying by strategic risk, operational risk and compliance risk.
			 The bureau and division response to the risks had performed risk control
measurement, therefore, risks were reduced
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คณะรัฐมนตรีบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน (Operation)
ความเชือ่ ถือได้ของรายงานการเงิน การบัญชี (Financial) และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance)
การรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในจึงไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกต
ที่มีนัยสำคัญ
		 1.3 รายงานการตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนและเงินสวัสดิการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จดั สวัสดิการภายในส่วนราชการเพือ่ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ขา้ ราชการ เพือ่ ประโยชน์
แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้
		 1.4 การสอบทานผลการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) ของงวดก่อน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
			 ผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) ของงวดก่อน (วันที่ 30
กันยายน 2553) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบแล้วตามหนังสือที่
นร 0509/ท 3201 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
		 1.5 การก่อหนีผ้ กู พันและจัดซือ้ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			 ผลการตรวจสอบเอกสารสัญญาและใบสัง่ ซือ้ /สัง่ จ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 14 กุมภาพันธ์
2554 กับการสร้างใบสัง่ ซือ้ /สัง่ จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ตามคำสัง่ ZMM_PO_RPT01 พบว่าการจัดซือ้ จัดจ้างได้รบั อนุมตั ิ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินตามที่มีคำสั่งมอบอำนาจ และเป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 1.6 รายงานการสอบทานการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม
2553 - พฤษภาคม 2554) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			 ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม
2553 - พฤษภาคม 2554) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการเบิกจ่ายจากแหล่งของเงิน ประกอบด้วย
			 1.6.1 เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 575,819,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
121,108,855.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ
			 1.6.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน
ทัง้ สิน้ 4,921,780 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,360,930 บาท เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 27.65 ของงบกลางทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
			 1.6.3 การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปีสำหรับเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 2551 2552 และ 2553
รวมเป็นเงิน 259,960,561.78 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96,135,584.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของจำนวนเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
		 1.7 การสอบทานการบริหารความเสีย่ งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
			 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจดั ทำแผนบริหารความเสีย่ งโดยแบ่งความเสีย่ งตามภารกิจและแยกประเภท
ความเสีย่ งเป็นด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operational Risk) และความเสีย่ งด้านกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
			 ทัง้ นี้ สำนักและกองผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับรายการความเสีย่ งได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงทำให้สามารถลดความเสี่ยงลงได้
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		 1.8 Auditing results report on operation in accordance with the performance
agreement made for the 12-month period of fiscal year 2010
			 Auditing result report on operation in accordance with the performance agreement
made for the 12-month period of fiscal year 2010 (October 2009 – September 2010), the Secretariat
of the Cabinet conducted a self-assessment at 3.99 out of 5 score.
		 1.9 Auditing operation on providing new computer system to replace electronic
Royal Gazette system of the Secretariat of the Cabinet
			 Budget allocated for the Secretariat of the Cabinet in fiscal year 2011, capital budget
on computer durable articles to provide new computer system to replace electronic Royal Gazette
system for the total number of 18,647,600 baht. Operation results at that time is under e-Auction on
7 October 2011
		 1.10 Auditing financial report for fiscal year ending on 30 September 2010 and
financial report for fiscal year ending on 30 September 2011
			 Results of auditing financial report for fiscal year ending on 30 September 2010 and
30 September 2011 comprising with Statement of Financial Position and Statement of Revenue
and Expense as the following conclusion:
			 1.10.1 Conducting financial report comprising with statement of financial position,
statement of revenue and expense and notification on financial statement in according with the
financial report format of the government agencies
			 1.10.2 Balance of assets account, debt, capital and revenue and expense has the
accounting balance sheets as normal as accrual basis accounting
			 1.10.3 Auditing advanced budget retrieved from GFMIS system which data are used
for conducting statement of financial, position statement of revenue and expense and notification
on financial statement and concerning details, found that there were the appropriate significant data
			 1.10.4 Financial resources are: revenue income, income from services and donations
(assets) and non-budget income from money deposited to treasury, namely deposit money of Official
Information fees, deposit money of competitive examination fees, deposit money for the assets
restoring (compensation for the Royal Decorations) and other deposit money such as bidding funds,
Advance Payment Guarantee
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		 1.8 การสอบทานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
			 การสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประเมินตนเองโดยมีคะแนน
รวม 3.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
		 1.9 ตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ ทดแทนระบบเดิมสำหรับระบบราชกิจจา
นุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
			 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รบั งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบลงทุน ค่าครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ ทดแทนระบบเดิมสำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
จำนวนเงิน 18,647,600 บาท โครงการอยูร่ ะหว่างดำเนินการตรวจสอบ เนือ่ งจากให้เสนอราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554
		 1.10 การสอบทานรายงานการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และรายงานการเงิน
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
			 ผลการสอบทานรายงานการเงินของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2553 และ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้
			 1.10.1 การจัดทำรายงานการเงินของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ
			 1.10.2 ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย มียอดดุลทางบัญชีปกติ
เป็นไปตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง
			 1.10.3 การสอบทานรายงานงบทดลองที่เรียกจากระบบ GFMIS ที่นำข้อมูลมาจัดทำงบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได้และค่าใช้จา่ ย หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีขอ้ มูลถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสำคัญ
			 1.10.4 แหล่งของเงินทีไ่ ด้รบั คือ รายได้จากรัฐบาล รายได้จากการให้บริการและรับบริจาค (สินทรัพย์)
และการรับเงินนอกงบประมาณที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเงินฝากคลัง ประกอบด้วย เงินฝากค่าธรรมเนียม
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ชดใช้ราคาแทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) เงินฝากต่างๆ เช่น เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา
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2. The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (unit under the administrative
supervision), 2 auditing results are as follows :
		 2.1 Auditing performance for the accounting year ending on 30 September 2011 and
30 September 2010
			 Comparative analyzing the financial status of year 2011 with year 2010 of the Cabinet
and Royal Gazette Publishing Office are:
Items

Percent increase (decrease)
from 2010

2011

2010

146,424,940.40

130,744,798.81

12.00

Total Debt

2,846,387.79

6,434,983.70

(56.00)

Revolving Fund

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

136,078,552.61

116,809,815.11

16.00

19,268,737.50

20,960,889.05

(8.00)

Total Assets

Accumulated Income
Net Profit

			 In 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office has total assets increased
from 2010 at 12 percent, total debt decreased at 56 percent, accumulated income increased at
16 percent and achievement, net profit, decreased from 2010 at 8 percent

Financial Ratio in 2011 and 2010 are as follows:

Financial Ratio

Unit

2011

2010

Current Capital Ratio

times

45.72

16.56

Quick Capital Ratio

times

43.29

15.59

Account Receivable Turnover Ratio

times

13.05

6.59

Average Collection Period

day

27.96

55.39

Total Assets Turnover Ratio

0.63

0.78

Fixed Assets Turnover Ratio

3.61

4.40

times

1.94

4.92

Return on Total Assets Ratio

%

13.16

16.03

Net Profit Ratio

%

20.99

20.51

Liquidity ratio

Utilization of assets ratio

Debt Ratio
Debt to Total Assets Ratio
Profitability Ratio
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2. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  (หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล) ผลการตรวจสอบ
จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
		 2.1 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน สำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 30 กันยายน
2553
			
การวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะการเงินปี 2554 กับ ปี 2553 ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
รายการ

ร้อยละเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปี 2553

2554

2553

146,424,940.40

130,744,798.81

12.00

หนี้สินรวม

2,846,387.79

6,434,983.70

(56.00)

ทุนหมุนเวียน

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

กำไรสะสม

136,078,552.61

116,809,815.11

16.00

กำไรสุทธิ

19,268,737.50

20,960,889.05

(8.00)

สินทรัพย์รวม

			 ปี 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 คิดเป็น
ร้อยละ 12 หนี้สินลดลงร้อยละ 56 กำไรสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และมีผลการดำเนินงาน คือ มีกำไรสุทธิลดลงจาก
ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2554 และ 2553 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

ปี 2554

ปี 2553

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

เท่า

45.72

16.56

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

เท่า

43.29

15.59

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า

เท่า

13.05

6.59

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

27.96

55.39

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

เท่า

0.63

0.78

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

เท่า

3.61

4.40

เท่า

1.94

4.92

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ร้อยละ

13.16

16.03

อัตราส่วนกำไรสุทธิ

ร้อยละ

20.99

20.51

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

อัตราส่วนเกี่ยวกับภาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
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			 Result of analyzing
			 In 2011, the Cabinet and Royal Gazette Publishing House has better liquidity than 2010
with the current asset for 45.72 times of current liability. One part caused from following up debt
collection was more rapidly. The average time of debt collection is 27.69 days which was reduced
from 55.39 days in 2010. Analyzing the ability in assets utilization of the Cabinet and Royal Gazette
Publishing House which cause income found that in 2011 had the approximate ratio as in 2010.
The ability of disbursement of the Cabinet and Royal Gazette Publishing House is better than in 2010
so as to the reducing of debt to disburse caused from following debt collection more rapidly which
cause to have enough liquid assets for disbursement.
		 2.2 Examining financial commitment and procurement for the fiscal year 2011
			 Results of examining, the procurement approved by the authorized and has been
performed in accordance with the concerning regulation
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			 ผลการวิเคราะห์

			 ปี 2554 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีสภาพคล่องดีกว่าปี 2553 โดยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็น 45.72 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถติดตามการชำระหนี้ได้เร็วขึ้นโดย
ใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 27.96 วัน ลดลงจากปี 2553 ที่ใช้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 55.39 วัน การวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้
พบว่าในปี 2554 มีอัตราใกล้เคียงกับปี 2553 และความสามารถในการชำระหนี้ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาดีกว่าปี 2553 ทัง้ นี้ มีหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งชำระลดลงเนือ่ งจากติดตามการชำระหนีไ้ ด้เร็วขึน้ ทำให้มสี นิ ทรัพย์
ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนำไปชำระหนี้สิน
		 2.2 การตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันและจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
			 ผลการตรวจสอบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับอนุมัติจากมีผู้มีอำนาจอนุมัติและมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการเงิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ  บาท

3
4
5

10,282,885.28
142,144,683.00
42,835.00
1,502,419.13
153,972,822.41

6
7

180,217,870.47
8,183.00
180,226,053.47
334,198,875.88

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุ  บาท

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินประกันอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

8
9

1,448,400.49
1,435,718.02
10,188,465.00
1,031,562.00
14,104,145.51

624,226.03
1,500,000.00
2,124,226.03
16,228,371.54
317,970,504.34
217,970,561.17
65,183,564.84
34,816,378.33
99,999,943.17
317,970,504.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
		
รายได้จากเงินงบประมาณ
		
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก
รายได้จากการบริจาค (สินทรัพย์รับบริจาค)
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำเหน็จบำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงานจากกิจกรรมตามปกติ
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Report 2011
174 Annual
The Secretariat of the Cabinet

หมายเหตุ  บาท

10

659,319,715.92
659,319,715.92
1,200.00
192,363.15
193,563.15
659,513,279.07

11
12
13
14
15
16
17

134,592,799.41
32,939,677.82
2,515,920.83
342,693.85
405,925,251.10
14,341,558.87
34,038,995.86
624,696,897.74
34,816,378.33
(3.00)
34,816,378.33
34,816,378.33

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน
1.1 วิสัยทัศน์
		 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน
1.2 พันธกิจ
		 การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรทีม่ รี ะบบบริหารจัดการความรูด้ า้ นวิชาการ
ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและ
ประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุที่ 2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและ
การแสดงรายงานในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2551
2.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
		 รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณทีส่ ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการดำเนินงาน ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนกลางและสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี มีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ เงินทุนสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยก
แสดงงบการเงินต่างหากไม่นำมาแสดงรวมในรายงานการเงินนี้
2.3 ขอบเขตของข้อมูลในการรายงาน
		 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นของรัฐบาล
ในภาพรวมแต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของหน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
2.4 การรับรู้รายได้
		 2.4.1 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และ
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในรายงานรายได้แผ่นดิน
		 2.4.2 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
		 2.4.3 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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2.5 วัสดุคงเหลือ
		 แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.6 อาคารและอุปกรณ์
		 2.6.1 อาคารรวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคาร หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
การทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ แสดงเป็นราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 2.6.2 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 2.6.3 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียน คุมทรัพย์สิน
		 2.6.4 อุปกรณ์ได้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 30,000 บาท
ขึ้นไป
		 2.6.5 อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 5,000
ขึ้นไป
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
2.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
		 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15-40 ปี
		 อุปกรณ์
2-12 ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-15 ปี
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
เงินฝากสถาบันการเงิน-เงินงบประมาณ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า (ลูกหนี้เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

Report 2011
176 Annual
The Secretariat of the Cabinet

บาท
1,500,000.00
8,037,966.50
744,918.78
10,282,885.28
บาท
1,508,742.00
1,200.00
140,634,741.00
142,144,683.00

หมายเหตุที่ 5 รายได้ค้างรับ
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมรายได้ค้างรับ

บาท
42,835.00
42,835.00

หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

บาท

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสำนักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงาน (สุทธิ)

268,500,011.28
155,853,222.27
112,646,789.01

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

720,182.50
325,219.58
394,962.92
113,041,751.93

อุปกรณ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สุทธิ)

11,868,629.73
7,014,492.90
4,854,136.83

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สุทธิ)

5,702,380.00
4,591,902.78
1,110,477.22

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สุทธิ)

2,192,819.02
1,834,315.90
358,503.12
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หมายเหตุที่ 6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  (ต่อ)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ)

บาท
3,084,587.59
2,485,799.77
598,787.82

ครุภัณฑ์โรงงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โรงงาน (สุทธิ)

9,630.00
5,068.94
4,561.06

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สุทธิ)

7,704.00
4,049.88
3,654.12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)
ครุภัณฑ์อื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์อื่น (สุทธิ)
อุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
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143,998,901.30
84,640,017.05
59,358,884.25
1,926,862.54
1,040,144.63
886,717.91
158,455.82
158,059.61
396.21
67,176,118.54
180,217,870.47

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุที่ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำคัญค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หมายเหตุที่ 10 รายได้จากรัฐบาล-เงินงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำเนินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล - เงินงบประมาณ
หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

บาท
17,438,871.00
17,430,688.00
8,183.00
บาท
328,741.79
1,119,658.70
1,448,400.49
บาท
648,063.02
787,655.00
1,435,718.02
บาท
113,142,842.50
6,221,137.56
102,533,953.40
5,546,347.80
376,912,834.40
56,280,326.04
1,317,725.78
659,319,715.92
บาท
100,473,328.94
2,082,510.00
93,397.44
5,954,068.34
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
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หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อ)
เงินค่าครองชีพ
ค่าจ้าง
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง

บาท
724,554.02
5,503,816.80
114,831,675.54

เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน
รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุที่ 12 ค่าบำเหน็จบำนาญ

1,631,526.23
2,447,289.33
138,873.60
334,137.00
404,666.45
1,526,400.00
6,482,892.61
911,053.50
8,917,096.25
3,163,092.51
225,015.00
61,974.00
13,278,231.26
134,592,799.41

บำนาญปกติ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
เงินบำเหน็จดำรงชีพ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ - เบี้ยหวัด/บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ - เบี้ยหวัด/บำนาญ

22,481,903.52
455,030.40
2,740,054.12
1,199,037.85
1,290,460.00
43,021.00
3,924,373.00
773,945.93
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บาท

หมายเหตุที่ 12 ค่าบำเหน็จบำนาญ  (ต่อ)
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน - เบี้ยหวัด/บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน - เบี้ยหวัด/บำนาญ
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ
หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

บาท
26,000.00
5,852.00
32,939,677.82
บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

2,374,920.83
141,000.00
2,515,920.83

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หมายเหตุที่ 15 ค่าวัสดุ และใช้สอย

313,243.85
29,450.00
342,693.85

ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (รับบริจาค)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวมค่าวัสดุ และใช้สอย

7,480,030.24
7,653,021.85
392,866.40
377,300.00
262,500.00
2,700.00
4,585,246.08
330.00
879,099.68
210,593.00
39,553,275.50
344,528,288.35
405,925,251.10

บาท

บาท
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หมายเหตุที่ 16 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
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บาท
5,820,985.59
222,831.36
1,466,245.37
6,451,658.05
379,838.50
14,341,558.87
บาท
13,509,635.70
44,812.16
1,275,015.91
434,542.88
91,848.66
391,188.89
1,203.75
963.00
17,248,101.94
405,511.44
11,960.19
624,211.34
34,038,995.86

หมายเหตุที่ 18 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2554)
รายการ

งบสุทธิ

การสำรองเงิน

ผูกพันปี 2555

หน่วย  :  บาท
คงเหลือ

เบิกจ่าย

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่
งบบุคลากร

99,966,700.00

0.00

0.00

96,247,354.66

3,719,345.34

งบดำเนินงาน

93,798,844.00

5,145,250.00

1,075,179.01

87,174,786.54

403,628.45

งบลงทุน

58,704,806.00

56,006,070.00

2,328,679.99

354,356.00

15,700.01

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

4,016,850.00

1,200,000.00

0.00

2,706,322.44

110,527.56

256,487,200.00

62,351,320.00

3,403,859.00

186,482,819.64

4,249,201.36

รวม

ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบบุคลากร

18,856,600.00

0.00

0.00

17,671,825.61

1,184,774.39

งบดำเนินงาน

7,497,200.00

0.00

5,332,328.01

2,057,390.29

107,481.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

286,000,000.00

0.00

127,081,600.50

158,915,709.05

2,690.45

รวม

312,353,800.00

0.00

132,413,928.51

178,644,924.95

1,294,946.54

6,952,600.00

2,100,000.00

0.00

4,784,401.00

68,199.00

25,900.00

0.00

0.00

22,363.00

3,537.00

6,978,500.00

2,100,000.00

0.00

4,806,764.00

71,736.00

575,819,500.00

64,451,320.00

135,817,787.51

369,934,508.59

5,615,883.90

งบลงทุน

2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุที่ 19 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2553)
หน่วย  :  บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิก
สุทธิเหลื่อมปี
(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2555

เบิกจ่ายปี 2554

คงเหลือ

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,554,926.70

9,871,307.08

0.00

2,683,619.62

0.00

1,408,039.09

128,000.00

1,094,500.00

185,539.09

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

1,979,342.91

1,809,542.91

0.00

169,800.00

0.00

15,942,308.70

11,808,849.99

1,094,500.00

3,038,958.71

0.00

งบดำเนินงาน
งบลงทุน

รวม

ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,461,270.00

0.00

26,000.00

5,435,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

163,233,317.70

192,891.33

14,010,000.00

149,030,426.37

0.00

รวม

168,694,587.70

192,891.33

14,036,000.00

154,465,696.37

0.00

งบดำเนินงาน
งบลงทุน

2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน

303,271.77

303,271.77

0.00

0.00

0.00

รวม

303,271.77

303,271.77

0.00

0.00

0.00

184,940,168.17

12,305,013.09

15,130,500.00

157,504,655.08

0.00

รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุที่ 20 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2552)
หน่วย  :  บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิก
สุทธิเหลื่อมปี
(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2555

เบิกจ่ายปี 2554

คงเหลือ

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบดำเนินงาน

4,000,000.00

2,924,667.47

335,000.00

740,332.53

0.00

งบลงทุน

3,597,152.00

39,374.00

150,000.00

3,407,778.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

262,500.00

0.00

0.00

262,500.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,859,652.00

2,964,041.47

485,000.00

4,410,610.53

0.00

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุที่ 21 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2551)
หน่วย  :  บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิก
สุทธิเหลื่อมปี
(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2555

เบิกจ่ายปี 2554

คงเหลือ

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,667,780.70

114,180.70

0.00

1,553,600.00

0.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,667,780.70

114,180.70

0.00

1,553,600.00

0.00

งบดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2554
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

185

หมายเหตุที่ 22 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2549)
หน่วย  :  บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิก
สุทธิเหลื่อมปี
(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2555

เบิกจ่ายปี 2554

คงเหลือ

1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่
งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบดำเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

งบรายจ่ายอื่น

67,095,000.00

0.00

0.00

67,095,000.00

0.00

รวมทั้งสิ้น

67,095,000.00

0.00

0.00

67,095,000.00

0.00

หมายเหตุที่ 23 รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ค่าขายหนังสือราชการ
รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด
รายรับจากการขายครุภัณฑ์
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รายได้จากค่าปรับอื่น
รายได้เงินเหลือจ่าย
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังสูง (ต่ำ) กว่ารายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
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471,780.00
91,800.74
709,000.00
1,272,580.74
2,412.96
92,045.00
351,283.98
80,499.29
526,241.23
1,798,821.97
1,798,821.97
1,798,821.97
0.00

คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2554
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
นายวิชัย วิทวัสการเวช
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
ประธานคณะทำงาน
นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี
คณะทำงาน
นายศิริ เลิศธรรมเทวี
สำนักบริหารกลาง
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
นางสาววรรณา ศรีนนท์
นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์
นางสาวสุภาวดี แก้วประดับ
นายประกิจ อุทัยศรี
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายสุชาติ วิภาสธวัช
นางลำพลึง เพ็งตะโก
สำนักนิติธรรม
นายอำนาจ พัวเวส

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์ผกา พฤกษะศรี
นายสมโภช ประเสริฐดี
สำนักบริหารงานสารสนเทศ
นางสมสมร มังคลพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ
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