




พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2555
 

 งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญ 

อยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์ 

เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย  

ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญ 

ของกนัและกนั แลว้รว่มงานประสานสมัพนัธก์นั ดว้ยความเปน็มติร ดว้ยความเขา้ใจ 

เห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนิน  

ก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง 

ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง 
 

                                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2555 
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รายงานประจำปี 2555 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2555 - 2558 (รฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรฐัมนตร)ี และสอดคลอ้งกบัมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎกีา 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่กำหนดใหส้ว่นราชการจะตอ้งจดัทำแผนปฏบิตักิาร 

เป็นแผน 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการแผ่นดินดังกล่าว 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน 

ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลทางปฏิบัติ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน” และมีการจัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์  

4 ประการ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 ในป ี 2555 เปน็ปทีีป่ระเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบจากมหาอทุกภยัครัง้รนุแรงมากครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร ์

โดยเริม่ตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคม 2554 สิน้สดุประมาณเดอืนมกราคม 2555 ซึง่ปจัจบุนับางพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู รัฐบาลได้มีแผนดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้นอีก 

นอกจากนี ้ ประเทศไทยยงัไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลก รฐับาลไดม้นีโนยายและโครงการเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานสนบัสนนุการบรหิารราชการแผน่ดนิ จำเปน็จะตอ้งมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

และครบถว้นเพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งตา่ง ๆ ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตแิละประชาชน 

อยา่งสงูสดุ ซึง่เจา้หนา้ทีท่ีจ่ดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรจีะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นตา่ง ๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

กฎหมาย การเมอืง ความมัน่คง การตา่งประเทศ และตอ้งหมัน่แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอเพือ่พฒันาการปฏบิตังิาน 

ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 

 ในรอบปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันงานในภารกิจและ 

งานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยดีตลอดมา 

 

 

 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



Annual Report 2012 
TheSecretariatoftheCabinet6

 เครื่องหมายราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ  

และพระอุณาโลมสีทอง ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองชั้น พื้นรูปทรงเสมา 

สีเขียวนวล หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ขอบสีทอง 

 

 เบื้องบน มีกระจังรัศมีเก้าแฉกดุนนูนสีทอง  

   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองสถาพร 

 ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง) 

 ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีดำ) 

   พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอยู่สองข้าง 

 เบื้องล่าง เป็นแพรแถบสีแดงบรรจุอักษรคติพจน์ว่า 

   “รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา” 

นายอำาพน  กิตติอำาพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2556

นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำาเนียบผู้บริหาร

นายศิริ  เลิศธรรมเทวี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2556

นายอำานาจ  พัวเวส
ที่ปรึกษาประจำาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ม.ค. 2556

นายสมชาย  พฤฒิกัลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำานักบริหารกลาง

นายสุชาติ  วิภาสธวัช
ผู้อำานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นางจุฑารัตน์  วรรณโอทอง
ผู้อำานวยการ

กลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายธนภัทร  ตันแขมรัตน์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มอำานวยการสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด วันท่ี 1 ต.ค. 2555

นางสาววรรณา  ศรีนนท์
ผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการ

ร้อยตำารวจเอกหญิง สุริยา  ปานโด๊ะ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด วันท่ี 1 ต.ค. 2555

นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองจันทร์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร  เอกเอี่ยม
ผู้อำานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

นางประไพ  ดำาสะกุล
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานสารบรรณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง

ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 9 ธ.ค. 2556

สำานักนิติธรรม

นางสุชาดา  แจ่มผล
ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายสังคม
ลาออกจากราชการ วันที่ 15 ม.ค. 2557

นางบุญณิกา  วงศ์วานิช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ

นางสาวสุภัทรา  สังข์ทอง
ผู้อำานวยการ

กลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย

นายสิริทัศน์  อาภะระโณ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายจารุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง
ผู้อำานวยการ

กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

นายสิงห์  สัมมาชีพ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2555

นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข
ผู้อำานวยการสำานักนิติธรรม
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นางพิมพ์ผกา  พฤกษะศรี
ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ

ลาออกจากราชการ วันที่ 5 พ.ค. 2556
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ร้อยตำารวจเอกหญิง สุริยา  ปานโด๊ะ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด วันท่ี 1 ต.ค. 2555

นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองจันทร์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร  เอกเอี่ยม
ผู้อำานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

นางประไพ  ดำาสะกุล
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานสารบรรณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง

ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 9 ธ.ค. 2556

สำานักนิติธรรม

นางสุชาดา  แจ่มผล
ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายสังคม
ลาออกจากราชการ วันที่ 15 ม.ค. 2557

นางบุญณิกา  วงศ์วานิช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ

นางสาวสุภัทรา  สังข์ทอง
ผู้อำานวยการ

กลุ่มวิชาการและพัฒนากฎหมาย

นายสิริทัศน์  อาภะระโณ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายจารุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง
ผู้อำานวยการ

กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

นายสิงห์  สัมมาชีพ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2555

นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข
ผู้อำานวยการสำานักนิติธรรม
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นางพิมพ์ผกา  พฤกษะศรี
ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ

ลาออกจากราชการ วันที่ 5 พ.ค. 2556



สำานักบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวพัชรา  สวาทะสุข
ผู้อำานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

นางสมสมร  มังคลพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

นายประวิทย์  อมรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี

นางสาววันทนี  เฉลิมชัย
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนายุทธศาสตร์

และติดตามนโยบายพิเศษ
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นางณัฐญา  พัฒนะพันธุ์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข

นางสาวกรุณา  จุฑานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล

และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

นางดารารัตน์  อินทโสภา
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ

นางอัชรา  รัชตะวรรณ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลาออกจากราชการ วันที่ 16 ต.ค. 2556

นางวรางกูร  สรรพนรเศรษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์

และระบบการบริหารงาน
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 17 พ.ค. 2556

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ



สำานักบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวพัชรา  สวาทะสุข
ผู้อำานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

นางสมสมร  มังคลพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

นายประวิทย์  อมรฤทธิ์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี

นางสาววันทนี  เฉลิมชัย
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนายุทธศาสตร์

และติดตามนโยบายพิเศษ
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นางณัฐญา  พัฒนะพันธุ์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข

นางสาวกรุณา  จุฑานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล

และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

นางดารารัตน์  อินทโสภา
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ

นางอัชรา  รัชตะวรรณ
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลาออกจากราชการ วันที่ 16 ต.ค. 2556

นางวรางกูร  สรรพนรเศรษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์

และระบบการบริหารงาน
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 17 พ.ค. 2556

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ



นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้อำานวยการ

สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นายศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์
ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 2

นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาระบบการประชุม

นางนวลสวาท  โฆศิรินนท์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

นางวรรณวิมล  สินุธก
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจัดทำามติคณะรัฐมนตรี

นายพรพรหม  เกษมสุวรรณ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 1

เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2555

นางภิรมย์  ธรรมศิริ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานการบริหาร

สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัชรี  สิงหราช
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 3

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ
ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัลภา  สุขผล
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 1

นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 2



นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้อำานวยการ

สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 5 ก.พ. 2556

นายศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์
ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 2

นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาระบบการประชุม

นางนวลสวาท  โฆศิรินนท์
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

นางวรรณวิมล  สินุธก
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจัดทำามติคณะรัฐมนตรี

นายพรพรหม  เกษมสุวรรณ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ 1

เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค. 2555

นางภิรมย์  ธรรมศิริ
ผู้อำานวยการกลุ่มงานการบริหาร

สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัชรี  สิงหราช
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 3

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ
ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัลภา  สุขผล
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 1

นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 2



สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสมศรี  นาคจำารัสศรี
ผู้อำานวยการ

สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสถาพร  ทรงพร
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

นายชัยพร  พงษ์จินดากร
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง

นางกรรณิกา  งามท้วม
ผู้อำานวยการกลุ่มงานฐานันดร

นายสมชาย  พิณนุวัตร
ผู้อำานวยการกลุ่มงานลิขิต

นายธวพงศ์  อ่อนนุช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นางสาวยุภา  ทองถม
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนิภา  ตรงเที่ยง
รักษาการแทนผู้อำานวยการ

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นายชลวิทย์  จุลบุตร
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 27 ส.ค. 2556

นางสาวกัญชลี  จำานงค์วงศ์
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
วันที่ 5 ก.พ. 2556



สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสมศรี  นาคจำารัสศรี
ผู้อำานวยการ

สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสถาพร  ทรงพร
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

นายชัยพร  พงษ์จินดากร
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง

นางกรรณิกา  งามท้วม
ผู้อำานวยการกลุ่มงานฐานันดร

นายสมชาย  พิณนุวัตร
ผู้อำานวยการกลุ่มงานลิขิต

นายธวพงศ์  อ่อนนุช
ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัชรี  สิงหราช
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวิบูลย์ลักษม์  มีชัย
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 3

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ
ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาววัลภา  สุขผล
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 1

นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์
ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 2

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

นางสาวยุภา  ทองถม
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนิภา  ตรงเที่ยง
รักษาการแทนผู้อำานวยการ

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นายชลวิทย์  จุลบุตร
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดำารงตำาแหน่ง วันที่ 27 ส.ค. 2556

นางสาวกัญชลี  จำานงค์วงศ์
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
วันที่ 5 ก.พ. 2556



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)*

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)**

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

สำนักงบประมาณ บริษัทอสมทจำกัด(มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

องค์การมหาชน

สำนกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ * พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)พ.ศ.2554

 ** พ.ร.ฎ.จัดตั้งสำานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)พ.ศ.2556
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*ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(ServiceDeliveryUnit:SDU)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารกลาง สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน*

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร*

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต*

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหารงาน*

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา**

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลภาพรวมของ
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ส่วนที่ 1 
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ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการ  
คณะรฐัมนตรสีำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 
 ส ำนั ก เ ลขาธิ ก า รคณะรั ฐมนตรี มี ภ า รกิ จ  
ดังนี้ 
 1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
 2. ภารกจิเกีย่วกบัการประสานราชการกบัรฐัสภา 
 3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับ  
ส่วนราชการในพระองค์ 
 4. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 
 
 อำนาจหนา้ทีข่องสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
 1. ดำเนนิการเกีย่วกบัราชการของคณะรฐัมนตร ี
 2. ประสานราชการกับสำนักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ดำเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายและเรื่อง 
ที่กฎหมายกำหนดให้ขอรับความยินยอมหรือความเห็น  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่อง 
ที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมา 
ยังคณะรัฐมนตรี 
 3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค ์
เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมาย  
หรือระเบียบประเพณี 
 4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม 
และหนว่ยงานอืน่ ๆ ของรฐั เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารของ  
ทางราชการเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่แก่ประชาชน 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด  
ให้เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ 
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.สำนักบริหารกลาง(สบก.) 
 1. จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณ  
เพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ 
นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนำเรื่องเสนอ 
นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาสัง่การ 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ  
การใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่ 
คณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการตา่ง ๆ ตลอดจนการประชมุ 
ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ  
งานเลขานกุาร และงานประชาสมัพนัธข์องสำนกัเลขาธกิาร 
คณะรัฐมนตรี 
 5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้ง 
งานสวัสดิการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 6. ดำ เนินการ เกี่ ยวกับการ เงิน  การบัญชี  
การบริหารงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ เอกสาร  
ของคณะรฐัมนตร ี งานพพิธิภณัฑ ์ งานหอ้งสมดุคณะรฐัมนตร ี
งานราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่อง 
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 
 8. ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี  ซึ่ งมิ ได้กำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่  
ของส่วนราชการใดในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะ 
 9. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.กองการประชุมคณะรัฐมนตรี(กปค.) 

 1. ดำเนนิการเกีย่วกบัการประชมุคณะรฐัมนตร ี

และคณะกรรมการรฐัมนตรคีณะตา่ง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการประชุม 

 2 ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  

การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี 

คณะต่าง ๆ รวมทั้ งการจัดทำรายงานการประชุม 

คณะรัฐมนตรี 

 3. กำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ระบบ รปูแบบ 

และวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม  

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง  ๆ 

 4. ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักนิติธรรม  

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุคณะรฐัมนตร ีและคณะกรรมการ 

รัฐมนตรีคณะต่าง  ๆ 

 5. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.สำนักนิติธรรม(สนธ.) 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็น 

เกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง  

เรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่ปน็ปญัหาขอ้กฎหมายทีก่ระทรวง ทบวง กรม 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะรฐัมนตรเีพือ่ประกอบการวนิจิฉยัสัง่การ 

ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งคำสั่ง 

สำนักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว  

ใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานอืน่ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน 

จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศ 

พระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อนำขึ้น 

ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

 2. ดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัทำมตคิณะรฐัมนตร ี

รวมทัง้ตอบขอ้หารอืมตคิณะรฐัมนตรแีละมตคิณะกรรมการ 

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

 3. กำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ ระบบ รปูแบบ 

และวธิปีฏบิตัใินการนำรา่งกฎหมายและเรือ่งอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

กฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

 4. ประสานการจัดทำคำชี้แจงและคำให้การ  

ต่อศาลและองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ 

ประสานติดตามการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล 

หรอืองคก์รต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ  

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ  

ทีเ่สนอคณะรฐัมนตร ีหรอืปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 

มอบหมาย 

 6. ประสานงานกบัรฐัสภา ในการนำรา่งกฎหมาย 

และเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอรับความยินยอม  

หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่าง  

กฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณา  

ก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและ  

ข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

แจง้ผลการพจิารณาดำเนนิการไปยงัรฐัสภาและประสานงาน 

กบัสว่นราชการและหนว่ยงานอืน่ของรฐั ในการไปรว่มประชมุ 

ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 
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 7. ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษาและ 

คำวนิจิฉยัของศาล และเรือ่งสำคญัทีต่อ้งใชอ้า้งองิอยูเ่สมอ 

เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

 8. ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุม  

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ  

คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

 9. ตรวจสอบ จำแนกประเภทและจัดลำดับ 

การประกาศเรือ่งตา่ง ๆ ในราชกจิจานเุบกษา จดัทำขอ้มลู 

ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการ 

ประชาชนในเรือ่งกฎหมาย และเรือ่งสำคญัตา่ง ๆ ทีป่ระกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 10. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.สำนักบริหารงานสารสนเทศ(สบส.) 
 1. เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ 

ประมวลข้อมูล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 

แกค่ณะรฐัมนตร ี เพือ่เปน็ศนูยข์อ้มลูประกอบการพจิารณา 

ตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

 2. ศกึษา และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายในสำนัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุม 

คณะรัฐมนตรี 

 3. พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศ  

และการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ  

คณะกรรมการรฐัมนตรคีณะตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกสถานที ่

 4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 5. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.สำนกัพฒันายทุธศาสตรแ์ละตดิตาม
นโยบายพเิศษ(สพต.)
 1. ศกึษา วเิคราะห ์และประมวลมตคิณะรฐัมนตร ี

รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงาน 

ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี 

ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการ  

และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 2. ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ  

กฎหมาย เพือ่ทบทวน พฒันาและปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบั 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

 3. ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดำเนินงาน 

ตามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตร ์การบรหิาร 

ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรีทราบ 

 4. ดำเนนิการตามยทุธศาสตรข์องคณะรฐัมนตร ี

ตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ  

หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 5. กำหนดแนวทาง ระบบ รปูแบบ และวธิปีฏบิตั ิ

ตลอดจนการติดตามการดำเนินการตามนโยบายพิเศษ  

ของคณะรฐัมนตรแีละยทุธศาสตรก์ารบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 6. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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6. สำนกัวเิคราะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี (สวค.) 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็น 
ในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของ  
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี  
คณะตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งเศรษฐกจิ สงัคม การบรหิาร 
การพฒันาระบบราชการ ความมัน่คง และการตา่งประเทศ 
และแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 2. ดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัทำมตคิณะรฐัมนตร ี
รวมทัง้ตอบขอ้หารอืมตคิณะรฐัมนตรแีละมตคิณะกรรมการ 
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องประเภททั่วไป 
 3. กำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์ ระบบ รปูแบบ 
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย  
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ 
การตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 
 4. ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุม  
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และ 
คณะกรรมการรฐัมนตรคีณะตา่ง ๆ  โดยเฉพาะการจดัระเบยีบ 
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น 
 5. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.สำนกัสง่เสรมิและประสานงานคณะรฐัมนตรี
(สปค.) 
 1. ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และ  
หนว่ยงานอืน่ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการดำเนนิการตามนโยบาย 
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด 
และพัฒนา รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่รายงานแสดงผล 
การดำเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัและนโยบาย 
รัฐบาล 
 
 
 
 

 2. รวบรวมขอ้มลูของกระทรวงและสว่นราชการ 
เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการจดัทำแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
และปรบัเปลีย่นแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิตามนโยบาย 
ของรฐับาล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสนับสนุน  
การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลง  
ต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คำแถลงนโยบายของ 
คณะรฐัมนตร ี จดัทำขอ้มลูตามนโยบายของคณะรฐัมนตร ี
เพือ่ประสานงานกบักระทรวง ทบวง กรม และหนว่ยงานอืน่ 
ของรัฐในการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำ 
ข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและ  
ผลการดำเนินงานของรัฐบาล 
 4. ดำเนินการพัฒนา กำหนดวิธีการ แนวทาง  
รปูแบบ และวธิปีฏบิตัใินการดำเนนิงานของผูป้ระสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 5. ดำเนนิงานศกึษาวจิยัทางวชิาการและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ  
เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตรี 
และการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้ งดำเนินการตามภารกิจพิ เศษตามนโยบาย  
เฉพาะเรื่อง 
 6. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง  
กับราชการของคณะรัฐมนตรี 
 7. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา  
องค์กร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผล 
การดำเนินงานประจำปี การบริหารการควบคุมภายใน 
และการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำนัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม 
และพัฒนาตัวชี้ วัด เพื่ อประเมินผลการปฏิบัติ งาน  
ของส่วนราชการภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 8. ปฏิบั ติ ง านร่ วมกับหรื อสนับสนุนการ  
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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8.สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(สอค.)
 1. กำหนดมาตรฐานและวธิกีารปฏบิตัแิกบ่คุคล 
ที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ 
สว่นราชการในพระองคเ์กีย่วกบัการปฏบิตังิานหนา้พระทีน่ัง่ 
ในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ  และ 
งานเสด็จพระราชดำเนิน 
 2. ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับ 
พระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรี  
หรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา หรือ 
ขอพระราชทานพระมหากรณุาในเรือ่งตา่ง ๆ ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และสมณศักดิ์ การแต่งตั้ง  
และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการและบุคคล  
ประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดทำ 
ประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมาย  
เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
 4. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ  
วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณ  
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์การขอรบั 
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกำหนดมาตรฐานและ 
รายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 
การวางแผนการสรา้ง ซอ่ม และจา่ยเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์
 5. วางระบบและพฒันาฐานขอ้มลู และใหบ้รกิาร 
ข้อมูลฐานันดรของผู้ ได้ รับพระราชทานอิสริ ยยศ  
ฐานันดรศักดิ์ยศ ตำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
แก่ส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

9.กลุ่มตรวจสอบภายใน(กตส.)* 
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้าน  
การบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 
 2. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
10.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)* 
 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่เลขาธิการ  
คณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ 
ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 2. ตดิตาม ประเมนิผล และจดัทำรายงานเกีย่วกบั 
การพัฒนาระบบราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา  
ระบบราชการรว่มกบัหนว่ยงานกลางตา่ง ๆ และหนว่ยงาน 
ภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 4. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
11.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)* 
 1. เสนอแนะแกเ่ลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบั 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้จดัทำแผนปฏบิตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 
ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 2. ประสานงาน เรง่รดั และกำกบัใหส้ว่นราชการ 
ในสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรดีำเนนิการตามแผนปฏบิตัิ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส่วนราชการ 
 
 
 

หมายเหตุ : * กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
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 3. รบัขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทจุรติ การปฏบิตั ิหรอื 

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  

ข้าราชการพลเรือน 

 5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับ 

การดำเนินการตาม 3 และ 4 และร่วมมือในการป้องกัน  

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบกบัสว่นราชการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีละการคุม้ครองจรยิธรรม 

เสนอตอ่เลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีละหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 7. ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

12.สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา(สคร.)

 1. ผ ลิ ตหนั ง สื อ ร า ชกิ จ จ านุ เ บกษาและ 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 2. รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา  

และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 3. จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราช  

อิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และ 

กำหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 

 4. รับผลิตสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ 

จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 

 5. จัดทำธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป  

นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ  

และถ่ายเอกสาร 

 6. จัดทำและจำหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบ  

หนงัสอืทางดา้นกฎหมาย มตคิณะรฐัมนตร ีกฎ ระเบยีบตา่ง ๆ 

ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา 

ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ 
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่1


 วิสัยทัศน ์
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก  
ที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหาร  
ราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัเิพือ่ประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศชาติ 
และประชาชน 
 
 พันธกิจ 
 การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็น  
องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบ 
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและ 
ประสานงานราชการกบัคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา สว่นราชการ 
ในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มี 
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
แผนยุทธศาสตร์

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่ 
การพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีและการจดัการความเสีย่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค ์
 1. มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย 
 2. การขอทบทวนและการหารอืมตคิณะรฐัมนตร ี
เนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่ อน  
มีน้อยที่สุด 

 3. การนำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ 
เพิ่มมากยิ่ งขึ้น รวมทั้ งมีการจัดทำและพัฒนาคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
 
กลยุทธ ์
 1. สรา้งกลไกจดัการความเสีย่งเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ 
ของคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตามกฎหมาย และ 
ทันต่อสถานการณ์ 
 2. มีระบบในการวิ เคราะห์ความสมบูรณ ์
ของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี โดยตรวจสอบข้อกฎหมาย  
และความเห็นที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีระบบในการวิ เคราะห์ความสมบูรณ ์
ของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีลักษณะเร่งด่วน 
 4. มีการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ  
ด้านต่าง ๆ และความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 
เป้าประสงค ์
 1. พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่  
แก่สาธารณชนทั่วไป 
 2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและ 
เอกสารสำคัญของแผ่นดินได้รับการรักษาและอนุรักษ์ 
อย่างมีมาตรฐาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์
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 4. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สมพระเกียรติ 
 
กลยุทธ ์
 1. จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ  
และการเก็บรักษาและอนุรักษ์พระราชลัญจกร ตราสำคัญ  
วัตถุและเอกสารสำคัญของแผ่นดิน 
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์อย่างมี 
มาตรฐานและรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียม  
ปฏิบัติ 
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยหลักการที่ชัดเจนและรัดกุม 
 4. เสริมสร้างกลไกและระบบประสานงาน  
กับส่วนราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่3 การเพิม่ประสทิธภิาพในการสนบัสนนุ 
การบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของ  
คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ 
 
เป้าประสงค ์
 1. การพฒันากลไกการปฏบิตังิานและขบัเคลือ่น 
ให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ  
มติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพือ่ใหม้รีะบบฐานขอ้มลู ระบบตดิตาม และระบบเตอืนภยั 
ทั้งในกระบวนการติดตาม ประเมินผล การนำเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี และงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 3. การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุน 
การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และงานด้าน 
การบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีโดยการเชื่อมโยง  
กับหน่วยงานและองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบติ ดตามและประ เมิ นผล  
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ  
คณะรัฐมนตรี 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  
สนับสนุนระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
เป้าประสงค ์
 1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กร  
ที่มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชัน 
 2. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ระบบ 
การฝกึอบรม การสรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
และกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร 
 
กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ การพัฒนา 
บุคลากรและการสร้างค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม 
 2. ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มี 
สมรรถนะพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน  
และรองรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้มี 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 4. สรา้งวฒันธรรมการทำงานแบบบรูณาการและ 
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่1


ยุทธศาสตร์ที่1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อกฎหมาย 

 การขอทบทวนหรือหารือ 
มติคณะรัฐมนตรีมีน้อยที่สุด 

มีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
จำนวน 2 เรื่อง 

 มีการนำองค์ความรู้มาใช้ในการ 
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

เสนอข้อพิจารณา/ข้อสังเกตประกอบ 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมากขึ้น 
และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใหม่ 
4 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่3 ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดต่อกฎหมาย 

 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
จำนวน 2 เรื่อง 

 สร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน 
การวิเคราะห์เรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตร ี

เสนอข้อพิจารณา/ข้อสังเกตประกอบ 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมากขึ้น 
และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใหม่ 
4 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่4 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ 93.77 

 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

และระบบการฝึกอบรม  

บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
ร้อยละ 61.43 

ยุทธศาสตร์ที่2 เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ 
แก่สาธารณชนทั่วไป 

ให้บริการพิพิธภัณฑ์ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

 ปฏิบัติงานราชการในพระองค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการในพระองค ์

 เก็บรักษาวัตถุและเอกสารสำคัญ 
ของแผ่นดินอย่างมีมาตรฐาน 

พระราชลัญจกร ตราสำคัญ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัตถุ 
และเอกสารสำคัญของแผ่นดิน 
มีการเก็บรักษาและจัดแสดง 
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
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 NetworkingandTeamworkการสรา้งเครอืขา่ย 

และการทำงานเปน็ทมี ความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ย 

ประสานงาน สือ่สารขอ้มลู ใหบ้รกิารแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับ  

ในคณุคา่ของผูอ้ืน่ เคารพ ใหเ้กยีรต ิเชือ่มัน่ไวใ้จ มเีจตนาด ี

เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ความรู ้อดทนตอ่การโตแ้ยง้ ยอมรบัความแตกตา่ง ใหอ้ภยั 

ต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย 

จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 Express  ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลา  

ที่กำหนด และทันสถานการณ์ 

 Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การทำงานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับ  

การตรวจสอบจากสาธารณชน 

 ค่านิยมหลักของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มาจากคำว่า “CABINET” ซึ่งมีความหมายเพื่อสื่อถึง 

การทำงานของบุคลากรในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

คือ 

 Confidential การรกัษาความลบัของราชการ 

การไมเ่ปดิเผยหรอืเผยแพรข่อ้มลูทีม่ชีัน้ความลบั หรอืขอ้มลู 

ทีย่งัอยูร่ะหวา่งดำเนนิการใหแ้กบ่คุคลภายนอก หรอืบคุคล 

ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

 Accuracyความแม่นยำ การทำงานที่ต้องมี 

ความแมน่ยำ และความถกูตอ้งของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการอา้งองิ 

และวิเคราะห์ 

 BestExpertiseความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม 

ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม  

ที่ได้จากการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ 

 Integrityการยนืหยดัในความถกูตอ้ง ความสำนกึ 

ในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐาน  

ของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคำมั่นสัญญา รักษา  

หลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์  

ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้  

ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

ค่านิยมหลักขององค์กร 
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อัตรากำาลังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ลำดับ

ที่
สังกัด

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ตาม

กรอบ

คน

ครอง
ว่าง

ตาม

กรอบ

คน

ครอง
ว่าง

ตาม

กรอบ

คน

ครอง
ว่าง

1 ผู้บริหาร 7 6 1       

2 ส่วนกลาง 1 1        

3 สำนักบริหารกลาง 62 49 13 24 24  1 1  

4 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 20 6    11 11  

5 สำนักนิติธรรม 47 45 2 4 4  17 12 1 

6 สำนักบริหารงานสารสนเทศ 32 29 3    16 16  

7 สำนกัพฒันายทุธศาสตรแ์ละตดิตาม 

นโยบายพิเศษ 

22 21 1    2 2  

8 สำนักวิเคราะห์เรื่อง 

เสนอคณะรัฐมนตรี 

45 43 2    1 1  

9 สำนักส่งเสริมและประสานงาน 

คณะรัฐมนตรี 

21 18 3    1 1  

10 สำนักอาลักษณ์และ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

56 53 3 4 4  11 6 1 

11 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 2        

12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2        

 รวม 323 289 34 32 32 - 60 50 2
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 หน่วย:บาท

รายการ ประจำปี2555

รวมทั้งสิ้น 510,478,000.00 

1 งบบุคลากร 123,405,500.00

 1.1 เงินเดือน 109,363,300.00 

 1.2 ค่าจ้างประจำ 6,169,000.00 

 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,873,200.00 
    

2 งบดำเนินงาน 112,788,600.00

 2.1 ค่าตอบแทน 3,755,800.00 

 2.2 ค่าใช้สอย 82,898,400.00 

 2.3 ค่าวัสด ุ 5,710,000.00 

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 20,424,400.00 

    

3 งบลงทุน 2,900,000.00

 3.1 ค่าครุภัณฑ ์ 2,900,000.00 

    

4 งบเงินอุดหนุน 7,910,000.00

 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,910,000.00 

    

5 งบรายจ่ายอื่น 263,473,900.00

 5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 2,788,400.00 

  เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน  

 5.2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 237,000,000.00 

 5.3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 21,083,000.00 

 5.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2,602,500.00 

  เกี่ยวกับราชการในพระองค ์  

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบบุคลากร 24.17%

งบดําเนินงาน 22.09%

งบลงทุน 0.56%

งบเงินอุดหนุน 1.54%

งบรายจายอื่น 51.61%

24.17% 

22.09% 

0.56% 

1.54% 

51.61% 

งบบุคลากร 

งบดําเนินงาน 

งบลงทุน 

งบเงินอุดหนุน 

งบรายจายอ่ืน 
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลการปฏิบัติราชการของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2 
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ส่ว
นท

ี่2


ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ภาพรวม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการในด้านประสิทธิผล  

ด้านคุณภาพ ด้านการพัฒนาองค์การ สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีอยู่ ในระดับดีมาก ซึ่ ง เป็นผลมาจาก 

การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

มาอย่างต่อเนื่อง และด้านประสิทธิภาพของการบริหาร 

จัดการทรัพยากร แต่อย่างไรก็ตามสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรียังต้องเร่งปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงิน  

งบประมาณรายจา่ยลงทนุเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี

 

ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในแต่ละมิต ิ

 มิติภายนอก การพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในมิตินี้  ส่วนใหญ่ 

เปน็การดำเนนิการตอ่เนือ่งมาจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

เชน่ จำนวนมตคิณะรฐัมนตรเีรือ่งการแตง่ตัง้ประเภทตา่ง ๆ 

ที่ถูกยกเลิกเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของศาลหรือหน่วยงาน 

ทีม่หีนา้ทีว่นิจิฉยั (รวมการสง่เรือ่งคนืจากสำนกัราชเลขาธกิาร) 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย  

และรา่งอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตร ี(คกอ.) การตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูและกฎหมายในการเสนอเรือ่ง 

การแต่งตั้งต่อคณะรัฐมนตรี ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ที่มีต่อระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การดำเนินการกรณีมีพระราชกระแสให้อภัยโทษปล่อยตัว  

หรือลดโทษในขั้นตอนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ 

เรือ่งทีน่ำความกราบบงัคมทลูพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ 

และใหพ้น้จากตำแหนง่ทีส่ามารถแจง้หนว่ยงานเจา้ของเรือ่ง 

และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 วันทำการ 

และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยผลการดำเนินการ 

อยู่ในระดับดีเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางงานที่ผล 

การพัฒนาการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีและระดับ 

ดปีานกลาง ไดแ้ก ่ คณุภาพของขอ้มลูประกอบการวนิจิฉยั 

ของคณะรัฐมนตรี และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

CABNET ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องพัฒนา 

ในส่วนนี้ต่อไป 
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 มิติภายใน ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการในมตินิีส้ว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั 

ดีเลิศและดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนการดำเนินการ 

ตามมาตรการประหยดัพลงังานพบวา่ ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ 

และน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 เนื่ องจาก 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

ภารกิจเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ โดยเป็นภารกิจที่ต้อง 

ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนอกเหนือจาก  

ภารกิจตามปกติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ 

การจดัประชมุคณะรฐัมนตรอียา่งเปน็ทางการนอกสถานที ่

ตามภมูภิาคตา่ง ๆ การเปน็เจา้ภาพหลกัเกีย่วกบัการบรหิาร 

จดัการนำ้และอทุกภยั และการปฏบิตัหินา้ทีฝ่า่ยเลขานกุาร 

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่ อง เสนอคณะรัฐมนตร ี

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอเปลี่ยนแปลง  

รายละเอียดตัวชี้วัดน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ โดยเป็นไปตาม 

เงือ่นไขของตวัชีว้ดัดงักลา่วในกรณทีี ่ 3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ 

และน้ำมันเชื้ อ เพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 

เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มขึ้น 

ตัง้แตร่อ้ยละ 15 ขึน้ไป จงึมผีลการดำเนนิการอยูใ่นระดบัด ี

นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังคงมีปัญหา 

ไม่สามารถผลักดันให้มีเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  

ลงทุนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมาย 

ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมา 

 อนึ่ง ในส่วนการพัฒนาองค์การ ผลการตรวจ 

รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Level) ของสำนักเลขาธิการ  

คณะรฐัมนตร ีพบวา่ ผลการดำเนนิการของสำนกัเลขาธกิาร 

คณะรฐัมนตรผีา่นเกณฑก์ารตรวจรบัรอง โดยมคีะแนนเฉลีย่ 

ร้อยละ 93.99 สรุปผลการตรวจในภาพรวมพบว่า 

การดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

มีความโดดเด่นในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งการวางแผน 

เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ 

ความรู้ และการจัดการกระบวนการ โดยมีการดำเนินการ  

อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมและมีประสิทธิผล 

แตค่วรมกีารปรบัปรงุในเรือ่งของการมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล 

การตดิตาม ประเมนิ วดัผล และทบทวนกระบวนการตา่ง ๆ 

รวมถึง การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามกลุ่มต่าง ๆ 

ที่ได้มีการระบุไว้ทั้งในลักษณะสำคัญขององค์การและ 

ตามการดำเนินการในหมวดต่าง ๆ 
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ภาพรวมการดำเนินการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกของ 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งในการแถลงนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 
โดยแบ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก  
จำนวน 16 นโยบาย และนโยบายที่จะดำเนินการ 
ภายในช่วงระยะเวลา 4 ปี อีก 7 ด้าน รวมทั้งได้จัดทำ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 
ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่ 21 กนัยายน 2554 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยงาน  
ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจของ  
คณะรฐัมนตรเีพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตั ิ และเปน็หนว่ยงานกลาง 
ในการประสานงานเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
การประสานงานกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ และ  
ส่วนราชการอื่น ๆ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อให้ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย 
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อนัไดแ้ก่ 
คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการอื่น 
และประชาชน รวมทั้งตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการ 
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่3 ก า ร เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ ในการ 
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัต ิ

 ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม 
 โดยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ไม่ปรากฏว่า 
มีมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกเพิกถอนโดยคำวินิจฉัย  
ของศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาลปกครอง ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสนับสนุน  
ให้คณะรั ฐมนตรีตัดสินใจได้อย่ างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล  
ในขณะเดียวกันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังสามารถ  
ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏว่าส่วนราชการได้รายงานว่า 
มคีวามกา้วหนา้ของการดำเนนิการในเรือ่งทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ 
คิ ด เป็นร้ อยละ 98 .75  เที ยบกับจำนวนเรื่ อ งที่ มี  
การทวงถามในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 ภารกิจราชการ 
ในพระองค ์ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรสีามารถปฏบิตังิาน 
เกี่ยวกับภารกิจราชการในพระองค์โดยไม่มีข้อผิดพลาด  
และมีการจัดเก็บรักษาและจัดแสดงพระราชลัญจกร  
ตราสำคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วัตถุและเอกสารสำคัญ  
ของแผน่ดนิตามมาตรฐานทีก่ำหนด สำหรบัยทุธศาสตรท์ี ่ 4 
ภารกจิดา้นการพฒันาองคก์ร สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม/โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 93.77 และยังได้เร่งรัดการพัฒนาบุคลากร  
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่สรา้งบคุลากรทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ 
การปฏิบัติราชการในอนาคต 
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 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตร ี รอบ12เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

มิติที่1มิติภายนอก

1. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ 
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
และนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

ร้อยละ 67       4.7240  

2. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ 
ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ทีม่เีปา้หมายรว่มกนัระหวา่งกระทรวง 

ร้อยละ 0         

3. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ 
ถว่งนำ้หนกัในการบรรลเุปา้หมายตาม 
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

ร้อยละ 0         

4. ระดบัความสำเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ 
ถว่งนำ้หนกัในการบรรลเุปา้หมายตาม 
แผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกัของกรม 
หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 60       4.6918  

4.1.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ 
ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ 
คณะรัฐมนตร ี

ระดับ 
คะแนน 
คุณภาพ 

15 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.43 4.4333 0.6856 

4.1.2 จำนวนมติคณะรัฐมนตรี 

เรือ่งการแตง่ตัง้ประเภทตา่ง  ๆทีถ่กูยกเลกิ 

เพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของศาลหรือ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่วินิจฉัย (รวมการ 

ส่งเรื่องคืนจากสำนักราชเลขาธิการ) 

จำนวน 5  -  -  ไม่มีมติ 

คณะรัฐมนตรี 

ที่ถูกยกเลิก 

เพิกถอนฯ 

5 0.2577 

4.2 ร้อยละของความพึงพอใจของ 
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และรา่งอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตร ี
(คกอ.) 

ร้อยละ 8 65 70 75 80 85 ร้อยละ 
90.90 

5 0.4124 

4.3 รอ้ยละของความสำเรจ็ ในการ 
ตรวจสอบความสอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ในการเสนอ 
เรือ่งการแตง่ตัง้ตอ่คณะรฐัมนตร ี

ร้อยละ 10 80 85 90 95 100 ร้อยละ 
100 

(263 เรื่อง) 

5 0.5155 

4.4 ร้อยละของความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบ การขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 ร้อยละ 
96.40 

5 0.3608 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไม่มีตัวชี้วัดในส่วนนี้

มา
กก

ว่า
 1

 เร
ื่อง

 

1 
เร

ื่อง
 

0 
เร

ื่อง
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตร ี รอบ12เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

4.5 ร้อยละของเรื่องการดำเนินการ 
กรณีมีพระราชกระแสให้อภัยโทษ 
ปล่อยตัวหรือลดโทษในขั้นตอนของ 
สลค. ทีส่ามารถดำเนนิการไดแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน 1 วันทำการ 

ร้อยละ 5 96 97 98 99 100 ร้อยละ 
100 

(34 เรื่อง) 

5 0.2577 

4.6 ร้อยละของเรื่องที่นำความ 
กราบบงัคมทลูพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง 
ที่สามารถแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
และลงราชกิจจานุเบกษาภายใน 
1 วันทำการ  

ร้อยละ 5 96 97 98 99 100 ร้อยละ 
100 

(227 เรื่อง) 

5 0.2577 

4.7 ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบ CABNET 

ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 ร้อยละ 
75.01 

3.0014 0.1547 

การประเมินคุณภาพ           

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 7 65 70 75 80 85  ร้อยละ 
89.61 

5 0.3608 

6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้กำหนดนโยบาย 

ร้อยละ          

มิติที่2มิติภายใน

7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ 
ขั้นของ 
ความ 
สำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3      4.90 4.9000 0.1515 
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สำนักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ 

และตัดน้ำหนักร้อยละ 3 ออกจากน้ำหนักรวม คงเหลือน้ำหนักรวม ร้อยละ 97 
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 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตร ี รอบ12เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

8. รอ้ยละความสำเรจ็ของการเบกิจา่ย 

เงนิงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 2.5 85 87.5 90 92.5 95 ร้อยละ 

105.75 

5 0.1289 

9. ร้อยละของการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 1 70 71 72 73 74 ร้อยละ 

17.26 

1 0.0103 

10. ร้อยละของการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 ร้อยละ 

95.01 

5 0.0773 

11. ระดับความสำเร็จของ 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ 

ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต 

ของส่วนราชการ (ตามเอกสาร 

งบประมาณรายจ่ายฯ) 

ระดับ 

ขั้นของ 

ความ 

สำเร็จ 

5 ผล 

รวม 

= 1 

ผล 

รวม 

= 2 

ผล 

รวม 

= 3 

ผล 

รวม 

= 4 

ผล 

รวม 

= 5 

ผล 

รวม 

= 5 

5 0.2577 

(1) รอ้ยละของความสำเรจ็ ทีส่ามารถ 

จดัประชมุคณะรฐัมนตรวีาระปกตเิพือ่ 

สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ของคณะรัฐมนตรีได้ตามที่ 

นายกรัฐมนตรีสั่งการ 

 (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 

100 

(จำนวน 

53 ครั้ง) 

(5) (1.25) 

(2) ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการ 

รายงานว่า มีความก้าวหน้าในการ 

ดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวน 

เรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทวงถาม 

 (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 

98.75 

(79 เรื่อง 

จาก 80 

เรื่อง) 

(5) (1.25) 

(3) จำนวนราชกิจจานุเบกษา 

ทีผ่า่นการตรวจสอบไดร้บัการเผยแพร ่

ในปีงบประมาณ 

 (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 

119 

(645 

ตอน) 

(5) (1.25) 

(4) จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ทีจ่ดัสรา้งไดต้ามทีก่ำหนดเปรยีบเทยีบ 

กับจำนวนตามแผนการสร้าง 

ซ่อมครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี 2555 

 (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 

113 

(88,686 

สำรบั/ดวง) 

(5) (1.25) 
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 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตร ี รอบ12เดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน

1 2 3 4 5

ผลการ

ดำเนินงา

น

คา่คะแนน

ทีไ่ด้

คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

12. ระดับความสำเร็จของการ 
ดำเนินการตามมาตรการประหยัด 
พลังงานของส่วนราชการ 

ระดับ 
ขั้นของ 
ความ 
สำเร็จ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

13. ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

ระดับ 
ขั้นของ 
ความ 
สำเร็จ 

5 1 2 3 4 5 4.08 4.0837 0.2105 

14. ระดับความสำเร็จของการ 
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

ระดับ 
ขั้นของ 
ความ 
สำเร็จ 

5         

14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็น 
และความสำคัญต่อความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

 (2.5) ≥2.40 1.81
–

2.40

1.21
–

1.80

0.61
–

1.20

≤0.60 0.20 5 0.1289 

14.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
สารสนเทศ 

 (2.5) ≤6 7 8 9 10 10 5 0.1289 

15. ระดับความสำเร็จของการ 
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ 
ขั้นของ 
ความ 
สำเร็จ 

5 1 2 3 4 5 5 5 0.2577 

รวม 97 4.6869
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รายงานณวันที่30กันยายนพ.ศ.2555 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให้สำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการของ  
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นงานที่มีการปฏิบัติไม่ซ้ำซ้อน 
กับหน่วยงานอื่นโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเสนอเรื่อง  
ของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเรื่องที่กระทรวง ทบวง หรือ  
กรมเสนอตอ่คณะรฐัมนตรเีปน็เรือ่งสำคญั เรือ่งทีม่กีฎหมาย 
กำหนดใหน้ำเสนอคณะรฐัมนตร ี เรือ่งทีค่ณะรฐัมนตรกีำหนด 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี หรือเรื่องที่เป็นนโยบาย รวมทั้ง 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีลักษณะภารกิจพิเศษ  
ที่แตกต่างจากส่วนราชการอื่นที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 1. เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจขั้นสูง คือ เกี่ยวข้อง 
กับบุคคลสำคัญ หน่วยงานสำคัญ และมีลักษณะงาน 
ที่ต้องปฏิบัติในการวิเคราะห์เชิงลึก 
 2. เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับนโยบาย  
ของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ 
นายกรัฐมนตรี 
 3. เป็นเรื่องที่เป็นความลับ ลับมาก ลับที่สุด 
 4. เปน็เรือ่งทีต่อ้งดำเนนิการโดยไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
 5. เปน็เรือ่งทีต่อ้งใชเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัทิีม่คีณุภาพ 
มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และ 
มีประสิทธิภาพสูง 

 6. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน (Current  
issue) มีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน 
อย่างสำคัญ 
 7. เป็นเรื่องที่มีข้อจำกัดด้านเวลา ไม่อาจล่าช้า 
งานบางประเภทต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นเรื่อง  
ที่มีการกำหนดระดับชั้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก 
ด่วนที่สุด) 
 8. เป็นเรื่องที่มีกระบวนการในการปฏิบัติ 
อยา่งละเอยีดรอบคอบ ไดแ้ก ่ การตรวจสอบ กลัน่กรองงาน 
และขอ้มลูตา่ง ๆ และการศกึษาวเิคราะหง์านและขอ้มลูตา่ง ๆ 
การเสนอความเห็น 
 สำนัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรีจึ งมีหน้ าที่ 
ต่อคณะรัฐมนตรีในฐานะต่าง ๆ รวม 5 ฐานะ คือ 
 1) ฐานะผู้วิเคราะห์ข้อมูล และเสริมข้อมูล 
 2) ฐ านะผู้ ป ร ะส าน ง านและติ ดต ามมติ 
คณะรัฐมนตรีกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่อง และ  
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 3) ฐานะผู้เสนอข้อพิจารณา หรือความเห็น 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตร ี
 4) ฐ านะ เ ลขานุ ก า ร ในกา รประชุ มขอ ง  
คณะรัฐมนตรี 

ผลการปฏิบัติราชการของสลค.ประจำปี2555 
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 

การประสานราชการกบัรฐัสภา การประสานราชการกบัสว่นราชการในพระองค ์ การประสานราชการกบักระทรวง กรม 

และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน อาจจำแนกบทบาทภารกิจที่สำคัญออกเป็น 4 ภารกิจ ดังนี ้

ผลงานสำคญัในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตร ี
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 5) ฐานะผู้ ช่ วยกระทรวงหรือกรมต่ า ง  ๆ  

ในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล 

 จากภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว  

ขา้งตน้ ประกอบกบัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดก้ำหนด 

วิสัยทัศน์ในการเป็น “หน่วยงานหลักที่มีมาตรฐาน 

ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน  

และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้ เกิดผล  

ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ  

ประชาชน” และเพือ่ใหส้อดรบักบันโยบายรฐับาล ขอ้ 8.1 

(ประสทิธภิาพการบรหิารราชการแผน่ดนิ) สำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้ าหมายระดับนโยบาย  

ในการสนบัสนนุให ้ “กระบวนการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตร ี

และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้รับ  

การพฒันาใหม้คีวามกระชบั มปีระสทิธภิาพ มคีวามคุม้คา่ 

และเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น” โดยในรอบ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ไดมุ้ง่เนน้การพฒันาระบบการเสนอเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณา 

ของคณะรฐัมนตรแีละการจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(ประ เด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ตามแผนยุทธศาสตร์  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 - 2558) 

ใน 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ 

 1. จำนวนมตคิณะรฐัมนตรทีีถ่กูยกเลกิเพกิถอน 

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง  

มคีา่เทา่กบั 0 เรือ่ง หรอื ไมม่มีตคิณะรฐัมนตรทีีถ่กูยกเลกิ 

เพกิถอนโดยคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาลปกครอง 

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีคือผลการตัดสินใจร่วมกันของ 

คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องต่าง ๆ   

ตามทีก่ำหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู กฎหมาย และนโยบายของ 

คณะรฐัมนตร ีและมตคิณะรฐัมนตรจีะขดัตอ่กฎหมายไมไ่ด ้

รวมทั้งไม่สามารถอ้างเป็นข้อยกเว้นบทกฎมาย ดังนั้น 

การจัดทำมติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้อง  

ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องอยู่เสมอ 

ซึ่ งจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ยังคงรักษามาตรฐานในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

โดยจำนวนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกเพิกถอนโดย 

คำวินิ จฉัยของศาลรั ฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง  

ในปี 2555 มีจำนวน 0 เรื่อง เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา 

 2. จ ำนวน เรื่ อ งที่ ข อทบทวนและหา รื อ  

มติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน  

หรือไม่ชัดเจน มีค่าเท่ากับ 0 เรื่อง ซึ่งเป็นไปในลักษณะ 

เดียวกับข้อ 1 โดยที่มติคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไปแล้ว 

มีผลใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใน  

บงัคบับญัชาหรอืในกำกบัดแูลของฝา่ยบรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าว 

เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

ดังนั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีความคลาดเคลื่อนหรือ 

ไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้การนำไปปฏิบัติเกิดความผิดพลาด  

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รวมถึงเกิดผลกระทบ 

ตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน ซึง่จากผลการปฏบิตัริาชการ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา จำนวนเรื่อง  

ที่ขอทบทวนและหารือมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก 

มตคิณะรฐัมนตรคีลาดเคลือ่นหรอืไมช่ดัเจน มจีำนวน 0 เรือ่ง 
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ลำดับ เดือน จำนวน(เรื่อง)

1 ตุลาคม 2554 302 

2 พฤศจิกายน 2554 366 

3 ธันวาคม 2554 255 

4 มกราคม 2555 227 

5 กุมภาพันธ์ 2555 224 

6 มีนาคม 2555 251 

7 เมษายน 2555 223 

8 พฤษภาคม 2555 224 

9 มิถุนายน 2555 219 

10 กรกฎาคม 2555 253 

11 สิงหาคม 2555 203 

12 กันยายน 2555 204 

 รวมทั้งสิ้น 2,951
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สถิติการปฏิบัติราชการที่สำคัญในภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี

1. จำนวนเรื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ  ที่จำแนกในแต่ละเดือน ดังนี ้

กราฟจำแนกจำนวนมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละเดือน 



45รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ลำดับ เรื่อง จำนวน(เรื่อง)

1 เรื่องทั่วไป 2,183 

2 เรื่องกฎหมาย 768 

 รวมทั้งสิ้น 2,951

ลำดับ เรื่อง จำนวน(เรื่อง)

1 เรื่องนโยบายรัฐบาล 1,832 

2 เรื่องราชการทั่วไป 1,461 

 รวมทั้งสิ้น 3,293
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2. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

3. ประเภทมตคิณะรฐัมนตรจีำแนกตามเรือ่งการบรหิารราชการทัว่ไปและเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล 
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ประธานแจ้ง (3.22 %) 

พิจารณา (34.97 %) 

ทราบ (56.89 %) 

สภาผู้แทนราษฎร (2.67 %) 

วาระสำคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา (0.60 %) 

อื่นๆ (1.62 %) 
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ลำดับ วาระ จำนวน(เรื่อง)

1 ประธานแจ้ง 95 

2 พิจารณา 1,032 

3 ทราบ 1,679 

4 สภาผู้แทนราษฎร 79 

5 วาระสำคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา 18 

6 อื่นๆ  48 

 รวมทั้งสิ้น 2,951

4. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามประเภทของเรื่องที่เข้าสู่วาระการประชุม 



47รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ลำดับ หน่วยงาน จำนวน(เรื่อง)

1 สำนักนายกรัฐมนตร ี 724 

2 กระทรวงกลาโหม 44 

3 กระทรวงการคลัง 253 

4 กระทรวงการต่างประเทศ 195 

5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 

6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 36 

7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 252 

8 กระทรวงคมนาคม 190 

9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 113 

10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 53 

11 กระทรวงพลังงาน 57 

12 กระทรวงพาณิชย ์ 133 

13 กระทรวงมหาดไทย 245 

14 กระทรวงยุติธรรม 56 

15 กระทรวงแรงงาน 56 

16 กระทรวงวัฒนธรรม 21 

17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 56 

18 กระทรวงศึกษาธิการ 91 

19 กระทรวงสาธารณสุข 91 

20 กระทรวงอุตสาหกรรม 65 

21 สำนักราชเลขาธิการ 1 

22 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 36 

23 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 1 

24 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 1 

25 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ 5 

26 ราชบัณฑิตยสถาน 1 

5. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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ลำดับ หน่วยงาน จำนวน(เรื่อง)

27 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 11 

28 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 4 

29 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 20 

30 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 35 

31 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 1 

32 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 

33 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 2 

34 สภากาชาดไทย 2 

35 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 3 

36 สำนักงานอัยการสูงสุด 11 

37 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  5 

38 สำนักงานศาลปกครอง  4 

39 สำนักงานศาลยุติธรรม  9 

40 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 1 

41 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 5 

42 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา 27 

43 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 1 

44 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 1 

45 ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1 

46 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 1 

47 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 1 

48 ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 

 รวมทั้งสิ้น 2,951



49รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ลำดับ นโยบาย จำนวน(เรื่อง)

1 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก 262 

2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ 71 

3 นโยบายเศรษฐกิจ 404 

4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 291 

5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84 

6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 13 

7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 376 

8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 331 

 รวม 1,832
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นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก 

นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

นโยบายเศรษฐกิจ 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

6. จำนวนเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร 
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เดือน
ประธาน

แจ้งที่ประชุม

วาระ

สภาฯ

วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่อทราบ วาระ

อื่นๆ
รวม

ปกติ จร ปกติ จร

ต.ค. 54 4 2 83 29 128 73 3 322 

พ.ย. 54 10 1 89 40 143 81 7 371 

ธ.ค. 54 4 4 53 30 120 59 3 273 

ม.ค. 55 7 4 51 43 99 40 7 251 

ก.พ. 55 9 4 50 26 82 46 6 223 

มี.ค. 55 13 4 82 17 105 28 4 253 

เม.ย. 55 6 2 83 33 86 26 7 243 

พ.ค. 55 10 4 99 30 121 32 7 303 

มิ.ย. 55 10 2 89 18 81 35 2 237 

ก.ค. 55 7 - 109 17 109 27 3 272 

ส.ค. 55 10 4 50 15 80 26 - 185 

ก.ย. 55 5 4 65 37 101 36 4 252 

รวม 95 35 903 335 1,255 509 53 3,185

7. จำนวนเรื่องในการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ดำเนินการได้โดยไม่มีข้อทักท้วงหรือแก้ไข 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

 จำนวนเรือ่งในการจดัทำสรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี ระหวา่งวนัที ่ 1 ตลุาคม 2554 - 30 กนัยายน 2555 

ซึ่งทุกเรื่องสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดพลาด ไม่มีข้อทักท้วง หรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 

 นอกจากนี้ ในฐานะเลขานุการในการประชุมของคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน 

การให้บริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประชุม ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุม  

คณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 38 ครั้ง และ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จำนวน 15 ครั้ง  

 

 



51รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ลำดับ

ที่
รายการ

จำนวน

(ครั้ง)

1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล 

38 

2 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 15 

 2.1 ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง  

 2.2 ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง  

 2.3 ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง  

 2.4 ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 4 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 

อาคารรัฐสภา 3 
 

 2.5 ครั้งที่ 3/2555 
วันที่ 15 มกราคม 2555 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 2.6 ครั้งที่ 8/2555 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี 
 

 2.7 ครั้งที่ 12/2555 
วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จังหวัดภูเก็ต 
 

 2.8 ครั้งที่ 15/2555 
วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 

อาคารรัฐสภา 3 
 

จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตร ี
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ลำดับ

ที่
รายการ

จำนวน

(ครั้ง)

 2.9 ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 24 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 

อาคารรัฐสภา 3 

 

 2.10 ครั้งที่ 18/2555 วนัที ่1 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชมุงบประมาณ ชัน้ 3 

อาคารรัฐสภา 3 

 

 2.11 ครั้งที่ 19/2555 วนัที ่8 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชมุงบประมาณ ชัน้ 3 

อาคารรัฐสภา 3 

 

 2.12 ครั้งที่ 20/2555 วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชมุงบประมาณ ชัน้ 3 

อาคารรัฐสภา 3 

 

 2.13 ครั้งที่ 21/2555 วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 2.14 ครั้งที่ 25/2555 วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ แกรนด์โฮเตล 

จังหวัดชลบุรี 

 

 2.15 ครั้งที่ 31/2555 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 

 

รวม 53



53รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจเกี่ยวกับราชการ 

ของคณะรัฐมนตรีดำ เนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพ  

ตามยุทธศาสตร์ 3 และ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้   

และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน  

รปูแบบตา่ง ๆ  ตามคา่นยิมหลกั "CABINET" ดงันี ้

1. โครงการจัดทำคู่มือการประสานงานในภารกิจ 

คณะรัฐมนตร ี

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการ  

จัดทำคู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 

โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเมื่อวันที่ 12 

กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง  

กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย 

บคุลากรของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี ผูป้ระสานงาน 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ผู้ช่วย ปคร. และ 

ผู้ประสานงานกระทรวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน  

ในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 130 คน 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเร่งรัดติดตาม  

และนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ การประสานงานเกิดความคล่องตัว 

ลดการทำงานทีซ่ำ้ซอ้น ประหยดัเวลาและทรพัยากร รวมทัง้ 

ไดร้ว่มกนัแสดงความคดิเหน็ รบัฟงัขอ้เสนอแนะ แลกเปลีย่น 

ประสบการณ ์และสรา้งสมัพนัธท์ีด่ ี เปน็การสรา้งเครอืขา่ย 

เชื่ อม โยงความร่ วมมือระหว่ า งหน่ วยงานภายใน  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการภายนอก  

ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้น 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัทำ “คูม่อืการประสานงาน 

ในภารกิจคณะรัฐมนตรี” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ 

ในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  

ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี  

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

กับบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปฏิบัติ 

หน้าที่เกี่ยวกับภารกิจคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กระบวนการ 

ใ นก า รติ ด ต ามและนำ เรื่ อ ง เ สนอคณะรั ฐ มนตรี  

เป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่เอกสาร 

คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะ 

และสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดทำระเบียบวาระ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการ  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มทักษะและสมรรถนะ  

บุคลากรด้านการจัดทำระเบียบวาระการประชุม  

คณะรัฐมนตรีขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 

ณ ไร่อุษาวดี รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ซึง่เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากป ี 2554 โดยโครงการดงักลา่ว 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะบุคลากร 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ในการจัดทำ  

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถ  

แยกประเภทเรื่อง ตรวจสอบเรื่อง ให้ความเห็นในเรื่อง 

ที่จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

ได้นำประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดทำระเบียบ  

วาระการประชมุคณะรฐัมนตร ี มาหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

เพื่อให้กระบวนการในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม  

คณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการจัดบรรยายเพื่อให้ความรู้ในการวิเคราะห ์

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และ 

แนวทางดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน 

ตามกฎหมาย 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ  

การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ได้กำหนด 

ให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐ  

เสนอไดเ้ฉพาะ 13 ประเภทเรือ่ง ดงันัน้ เรือ่งทีห่นว่ยงานของรฐั  

นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติอันจะนำไปสู่ 

การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม จึงมีเนื้อหาที่หลากหลาย 

ทัง้ในเชงิกวา้งและลกึ สง่ผลใหส้ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ในฐานะฝา่ยเลขานกุารจดัทำขอ้มลูเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

ของคณะรัฐมนตรี ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรให้มีความสามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  

ขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้วเิคราะหผ์ลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้อย่างละเอียด รอบคอบ  

ครบถ้วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหรือข้อผิดพลาด 
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 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรของ  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการจัดทำเรื่อง  
เสนอคณะรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และ 
ประเด็นผลกระทบสำคัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของ  
คณะรัฐมนตรี ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและ  
ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและ  
ต่างประเทศ ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 
ทางด้านสังคม รวมทั้งการสร้างกลไกการเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการจัดบรรยาย 
เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ  
ของเรื่องที่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แก่บุคลากรของ  
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรดีว้ยการเชญิบคุคลภายนอก 
ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาให้ความรู้ จำนวน 4 ครั้ง  
ดังนี้ 
 1. การบรรยาย ครัง้ที ่ 1 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 
2555 เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มของไทยในการดำเนนิการ 
ไปสูก่ารรวมตวัเปน็ประชาคมอาเซยีนในป ี 2558 ผูบ้รรยาย 
จากกระทรวงการต่างประเทศ 
 2. การบรรยาย ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง การนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเชิงการป้องกัน  
ฟืน้ฟแูละพฒันาเพือ่ลดผลกระทบอนัเกดิจากการทีภ่าครฐั 
และเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในทุกรูปแบบ  
ผูบ้รรยายจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 3. การบรรยาย ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 
2555 เรือ่ง ความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น ผูบ้รรยาย 
จากกระทรวงการต่างประเทศ 
 4. การบรรยาย ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 
2555 เรื่อง การจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี ผู้บรรยาย 
จากสำนกัวเิคราะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ี สำนกัเลขาธกิาร 
คณะรัฐมนตรี 
 โดยในแต่ละครั้งมีบุคลากรของสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังประมาณ 80 คน ซึ่งมาจาก 
ทุกสำนักและกองใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

 ผลจากการจัดบรรยายทั้ง 4 ครั้ง ทำให้บุคลากร  
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจ  
ในการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นเศรษฐกจิและการตา่งประเทศ 
เพิม่ขึน้ระดบัหนึง่ ซึง่จะนำไปสูก่ารจดัทำบนัทกึเสนอเรือ่ง 
ต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ 
 
4. โครงการสร้างองค์ความรู้การจัดทำเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องทั่วไป และเรื่องการแต่งตั้ง 
ทุกประเภท
 โดยที่ภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
นบัตัง้แตต่น้ทางถงึปลายทางมกีระบวนการทีม่คีวามสำคญั 
3 ขัน้ตอน คอื ตน้ทางเริม่จากสว่นราชการหรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ    
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ลำดับต่อมาเป็นกระบวนการ 
การนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ 
คณะรัฐมนตรีตัดสินใจและลงมติ ส่วนปลายทางเป็น 
กระบวนการแจง้ยนืยนัมตคิณะรฐัมนตร ีซึง่สำนกัเลขาธกิาร 
คณะรฐัมนตรจีะมกีระบวนการรองรบัภารกจิดงักลา่ว ไดแ้ก ่
การวิเคราะห์เรื่องและจัดทำบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี 
การยกร่างมติคณะรัฐมนตรี และการแจ้งยืนยันมติ 
คณะรฐัมนตรไีปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ดงันัน้ สำนกัเลขาธกิาร 
คณะรฐัมนตรจีงึควรจะตอ้งเสรมิสรา้งความมปีระสทิธภิาพ 
เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่ศกัยภาพของบคุลากรใหส้ามารถรองรบั 
การปฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะเรง่ดว่น และเนือ่งจากการตดัสนิใจ 
ของคณะรฐัมนตร ีมผีลกระทบในวงกวา้งตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 
การบริหารราชการ และการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควร 
ดำเนนิการจดัสมัมนาเกีย่วกบัการสรา้งองคค์วามรูก้ารจดัทำ 
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรกีรณเีรือ่งทัว่ไปและเรือ่งการแตง่ตัง้ 
ทุกประเภทขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานแนวคิด 
ระบบการวเิคราะห ์และการดำเนนิการใหเ้ปน็ไปในแนวทาง 
เดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
มีคุณภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดการสัมมนา  
ตามโครงการดงักลา่วขา้งตน้ เมือ่วนัที ่ 20 - 22 กรกฎาคม 
2555 ณ โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท  
แอนดส์ปา จงัหวดัเพชรบรุ ี โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนา จำนวน 
100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นิติกร นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนัก 
วเิคราะหเ์รือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีสำนกันติธิรรม สำนกัพฒันา 
ยุทธศาสตร์และนโยบายพิเศษ สำนักอาลักษณ์และ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักส่งเสริมและประสานงาน 
คณะรฐัมนตร ีสำนกับรหิารงานสารสนเทศ สำนกับรหิารกลาง 
และกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ผลจากการสมัมนาดงักลา่วไดม้กีารจดัทำแนวทาง 
การจดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ี กรณกีารแตง่ตัง้กรรมการ 
ตามกฎหมายและระเบียบ และการแต่งตั้งข้าราชการ 
การเมอืงแนวทางการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี การส่ง 
เรื่องคืนและการขอข้อมูลเพิ่มเติม และแนวทางการ 
ยกร่างมติคณะรัฐมนตรีเรื่องทั่วไปและการทบทวนมต ิ
คณะรฐัมนตรซีึง่ทำใหบ้คุลากรภายในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
มีระบบการวิเคราะห์ และกระบวนการจัดทำเรื่องเสนอ  
คณะรัฐมนตรีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
เป็นการสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน และการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภายใน 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให ้
การปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ  
สนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้ เกิดประโยชน์  
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์เรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรีแก่ข้าราชการสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี
 เพือ่เปน็การพฒันาประสทิธภิาพการวเิคราะหเ์รือ่ง 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเรื่อง  
เสนอคณะรฐัมนตรทีัง้ประเภทเรือ่งทัว่ไปและเรือ่งกฎหมาย 
รวมทัง้เรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีปา้หมายเพือ่เสรมิสรา้ง 
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดทำเรื่องเสนอ  
คณะรฐัมนตรแีละเรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารดำเนนิการ 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ 
การพฒันาความรูท้ีค่รบถว้น ถกูตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ ์
และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นวชิาการในสาขาตา่ง ๆ  เชน่ 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ  
การต่างประเทศ และทักษะการวิเคราะห์เรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี เช่น การประสานงานเพื่อขอความเห็น 
และการขอข้อมูลจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จัดให้มีโครงการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
แก่ข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในระหว่าง  
วันที่ 10 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555 โดยมีหัวข้อวชิา 
ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ อาทิ การแต่งตั้งข้าราชการ 
การเมอืง ผูบ้รหิารและกรรมการรฐัวสิาหกจิ และกรรมการ 
ตามกฎหมาย กรรมการตามมตคิณะรฐัมนตรแีละกรรมการ 
ตามคำสั่ ง สำนั กนายกรั ฐมนตรี  ความรู้ เ กี่ ย วกับ  
กระบวนการตรากฎหมาย การวิเคราะห์โครงการลงทุน 
ขนาดใหญ่ และ ภาพรวมของกระบวนการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 ผลทีไ่ดร้บัจากการฝกึอบรมดงักลา่วทีเ่หน็ไดอ้ยา่ง 
ชัดเจนคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรีได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม 
ในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ 
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจัดทำเรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่มี 
ความผิดพลาด 
 
 
 
 
 



57รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ภารกจิเกีย่วกบัการประสานราชการกบัสว่นราชการในพระองค ์

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให้สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

รวมทั้งเป็นงานที่มีการปฏิบัติไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  

โดยสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีปน็หนว่ยงานฝา่ยบรหิาร 

ของรัฐบาลที่จะเชื่อมต่อประสานการดำเนินการต่าง ๆ   

กับส่วนราชการในพระองค์ ภารกิจใดที่ฝ่ายบริหาร 

ต้องดำเนินการโดยความเห็นชอบของส่วนราชการ  

ในพระองค ์ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะเปน็ผูด้ำเนนิการ 

ภารกิจดังกล่าว ดังนี้ 

 1. การขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ  

ในเรื่องต่าง ๆ  

 2. การขอพระราชทานยศ ฐานันดรศักดิ์  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการยกฐานะวัด 

 3. การประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี 

กับส่วนราชการในพระองค์ 

 4. การแต่งตั้ งข้าราชการทุกประเภทและ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ การแต่งตั้งทูต กงสุล และความสัมพันธ์  

ระหว่างประเทศ 

 5. การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 

 6. การสร้ า ง เครื่ อ งราชอิสริ ยาภรณ์และ  

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 7. การจัดทำทะเบียนฐานันดร 

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วย  

ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการ  

ในพระองค ์ จำเปน็ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตั ิ

หน้าที่ในเรื่องที่มีลักษณะพิเศษด้านต่าง ๆ  ตลอดเวลา 

แมว้า่บางเรือ่งเปน็เรือ่งทีไ่มม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใด 

กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่เป็นการปฏิบัติตามประเพณี 

หรือธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ 

ที่มีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัราชการในพระองค ์และเพือ่ใหส้อดรบั 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ตามแผนยุทธศาสตร์  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555 - 2558) 

ที่ว่า “การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่ง 

โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรต ิ

รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ  

ในพระองค์” ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนัก 

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดมุ้ง่เนน้ใหก้ารปฏบิตังิานเกีย่วกบั 

ราชการ ในพระองค์ เป็ น ไปอย่ า งมีประสิทธิ ภาพ  

ตามโบราณประเพณแีละธรรมเนยีมปฏบิตัทิีส่มพระเกยีรต ิ

ดังนี้ 

 1. ระดบัความผดิพลาดในการปฏบิตังิานเกีย่วกบั 

ราชการในพระองคม์คีา่เทา่กบั 0 ครัง้ โดยทีก่ารปฏบิตังิาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค์โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน 

หนา้พระทีน่ัง่ในพระราชพธิ ี รฐัพธิ ี การพระราชกศุลตา่ง ๆ  

และงานเสด็จพระราชดำเนิน ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และไมม่คีวามผดิพลาด ซึง่ในรอบปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ยงัคงรกัษามาตรฐานในเรือ่งดงักลา่วไดเ้ปน็อยา่งด ี โดยไมม่ ี

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ  

ในพระองค์เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา  
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 2. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสำนัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการในพระองค ์

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าฯ  

ถวายฎกีาขอพระราชทานความเปน็ธรรมและขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน 

ความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กับส่วนราชการในพระองค์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือ 

บรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้กร่าษฎรทีท่ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอพระราชทาน  

ความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรม-  

ราชานุเคราะห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น  

ก า ร เ ผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณให้เป็นที่ประจักษ์ 

อย่างกว้างขวาง 

 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจเกี่ยวกับราชการ  

ในพระองคด์ำเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามยทุธศาสตร ์

ที่ 3 และ 4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการ  

โครงการต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา  

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ   

ตามนโยบายหลัก "CABINET" ดังนี้ 

 1. โครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงาน 

อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เปน็โครงการภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการสำนกั 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2555 เพื่อตอบสนอง  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เผยแพร่งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 

พระมหากรุณาธิคุณที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกล่าวให้เป็น  

ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยได้มีการ 

ดำเนินการ ดังนี้ 

  1.1 จดัจา้งบรษิทั มเีดยี พลสั คอนเนคชัน่ 

จำกัด จัดทำสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบ 

การเผยแพร่งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  1.2 เขา้รว่มจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที ่

23 - 31 กรกฎาคม 2555 โดยมผีูส้นใจเขา้รว่มรบัชมจำนวน 

ประมาณ 750 คน ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า  

ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด 

และทรงเยีย่มชมนทิรรศการของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ด้วย 

  1.3 รว่มจดันทิรรศการเกีย่วกบัเครือ่งราช 

อสิรยิาภรณ ์ในงานมหศัจรรยใ์ตฟ้า้พระบารม ีซึง่การทอ่งเทีย่ว 

แหง่ประเทศไทยจดัขึน้ ระหวา่งวนัที ่21 - 23 กนัยายน 2555 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมรับชม จำนวนประมาณ 1,500 คน 

  1.4 ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

และเกียรติยศอื่น ๆ  เช่น การขอพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์และการแต่งกายในโอกาสเข้าร่วมงาน  

พระราชพธิหีรอืรฐัพธิ ี ในการสมัมนาผูช้ว่ยในการปฏบิตังิาน 

ให้แก่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่ งสำนักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเมื่อวันที่  20 มกราคม 2555 

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

  1.5 จัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ในงานครบรอบ 61 ปี ของโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่  

18 เมษายน 2555 ณ โรงพยาบาลราชวถิ ีกรงุเทพมหานคร 

  1.6 บรรยายหัวข้อเกร็ดความรู้เครื่องราช 

อสิรยิาภรณไ์ทย ซึง่สถาบนันติวิทิยาศาสตรจ์ดัขึน้เมือ่วนัที ่

18 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ 

และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  
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  1.7 จดันทิรรศการเครือ่งราชอสิรยิาภรณไ์ทย 

ร่วมเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก 

นายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  

2555 ณ ตกึสนัตไิมตร ี ทำเนยีบรฐับาล โดยนายกรฐัมนตร ี

เป็นประธานในพิธี เปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการของ  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย 

 2. โครงการจั ดทำคู่ มื อการปฏิบั ติ ง าน 

พระราชพิธีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตร ี

  สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติและ  

บคุคลทีจ่ะตอ้งเขา้เฝา้ฯ ซึง่งานดงักลา่วตอ้งอาศยับคุลากร 

ที่มีความรู้  ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง 

ซึ่ งการถ่ายทอดความรู้ ใช้ลักษณะการสอนงานจาก  

ผู้มีประสบการณ์ (Tacit Knowledge) สำนักอาลักษณ์ 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงได้จัดทำโครงการจัดทำคู่มือ  

การปฏิบัติงานพระราชพิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการสำนัก  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2555 โดยรวบรวม 

องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราช  

อสิรยิาภรณด์งักลา่วในรปูของคูม่อืการปฏบิตังิานทัง้ทีเ่ปน็ 

เอกสารและภาพเคลือ่นไหว (Multimedia) เพือ่ใหส้ามารถ 

นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็น  

มาตรฐาน ถูกต้อง และสมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง  

ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบเอกสาร  

และภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือภาพเคลื่อนไหว 

(Multimedia) ของพระราชพิธีและพิธีสำคัญต่าง ๆ  

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โดยสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จัดทำ 

แลว้เสรจ็เพือ่ใชเ้ปน็องคค์วามรูข้องเจา้หนา้ทีส่ำนกัอาลกัษณ ์

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์และผูส้นใจตอ่ไป ประกอบดว้ย 

  2.1 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ชั้นสายสะพายประจำปี 

  2.2 พิธีพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  

เข็มศิลปวิทยา 

  2.3 พระราชพธิจีารกึสพุรรณบฏัและหริญับฏั 

  2.4 การอ่านประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 

สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏและพระราชา 

คณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 

  2.5 การทูลเกล้าฯ ถวายสุพรรณบัฏและ 

สัญญาบัตรสมณศักดิ์  เพื่อทรงประเคนแด่พระสงฆ์ 

ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ในพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

  2.6 พิ ธี เชิ ญสุ พ ร รณบั ฏและหิ รั ญบั ฏ 

ไปถวายพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ 

  2.7 การอ่านสถาปนาพระเกียรติยศ 

 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ

งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

  โครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นในลักษณะ  

การบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ  

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้สนใจ  

เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และราชการ  

ในพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ 

ของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำความรู้จากมุมมองของ 

ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับราชการในพระองค์ เพื่อนำมา 

ปรบัปรงุหรอืประยกุตใ์ชใ้นงานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
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  โดยได้ จั ด ให้มี การบรรยายให้ความรู้ 

แกข่า้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการของสำนกัอาลกัษณ ์

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้สนใจ จำนวน 2 ครั้ง 

  3.1 การบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง “ธรรมเนยีม 

ประเพณีในการถวายงานในความรับผิดชอบของสำนัก  

พระราชวัง” โดย นายสรรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษา 

สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน  

2555 ณ หอ้งประชมุคณะรฐัมนตร ี มผีูเ้ขา้รว่มฟงับรรยาย 

จำนวน 95 คน 

  3.2 การบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง “การถวายงาน 

สถาบันพระมหากษัตริย์” โดย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์  

รองราชเลขาธกิาร เปน็วทิยากร เมือ่วนัศกุรท์ี ่ 24 สงิหาคม 

2555 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  มีผู้ เข้าร่วมฟัง 

การบรรยาย จำนวน 85 คน 

 4. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรงุ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ในขั้นตอน 

ความรับผิดชอบของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์

  โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรองรับ  

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง  

และทางออ้มตอ่การปฏบิตังิานเกีย่วกบัราชการในพระองค ์

ในความรับผิดชอบของสำนักอาลักษณ์และเครื่องราช  

อิสริยาภรณ์ โดยนำประเด็นสภาวการณ์ทั้งทางกฎหมาย  

ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติงานราชการ  

ในพระองคท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัผลจากการสมัมนา 

ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในเรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัราชการในพระองคท์ีผ่า่นมา 

เพือ่ปรบัปรงุแนวทางและขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบั 

ราชการในพระองคใ์หเ้ปน็ปจัจบุนัและสอดคลอ้งกบับรบิท 

ที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ำนกัอาลกัษณแ์ละเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อปรับปรุงขั้นตอนความรับผิดชอบของสำนักอาลักษณ์  

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ระหวา่งวนัที ่6 - 8 กรกฎาคม 

2555 ณ หอ้งประชมุปลัง่ มจีลุ และอาคารทีพ่กัสวสัดกิาร 

กองทพัอากาศ อา่วมะนาว กองบนิ 5 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 

  4.1 เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ราชการในพระองค์ตามคู่มือปฏิบัติราชการในพระองค์ 

โดยระดมความคดิ แผน และปญัหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 

ปัญหาในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 

  4.2 เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน  

ราชการในพระองค์ให้เป็นปัจจุบัน 

  4.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความรู้ความเข้าใจภารกิจของ  

สำนกัอาลกัษณแ์ละเครือ่งราชอสิรยิาภรณใ์นภาพรวม และ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันในคราวจำเป็น 

 5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียน 

ฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

  โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน  

ภารกิจการจัดทำทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก  

แหง่เครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ลุจอมเกลา้ ฝา่ยหนา้และฝา่ยใน 

ซึง่ตอ้งนำขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย เพือ่ประกอบพระบรมราชวนิจิฉยั 

ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  

ในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม เป็นประจำ  

ทุกปี ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในความรับผิดชอบของสำนัก 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสำนักอาลักษณ์และ 
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งทะเบียนฐานันดรดังกล่าว 

จะเป็นการจัดทำข้อมูลประวัติ ของบุคคลที่ ได้ รับ  

พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์ลุจอมเกลา้ โดยแสดง 

ขอ้มลูการไดร้บัเครือ่งราชอสิรยิาภรณท์กุตระกลูทีไ่ดร้บัยศ 

การไดร้บัพระราชทานพระมหากรณุาโปรดเกลา้ ฯ แตง่ตัง้ 

ใหด้ำรงตำแหนง่สำคญัตามกฎหมายบญัญตัหิรอืตามโบราณ 

ราชประเพณี รวมถึงสถานที่อยู่ คู่สมรสและทายาท 

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ข้อมูลดังกล่าว 

รวบรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน และต้องมีการ 

ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ โดยมีผู้ ได้รับ 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทั้งที่ยัง 

ดำรงพระชนม์ชีพและยังมีชีวิตอยู่ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  

จำนวนประมาณ 1,400 ราย และสมาชิกแห่งเครื่องราช  

อสิรยิาภรณจ์ลุจอมเกลา้ทีส่วรรคต สิน้พระชนม ์ถงึชพีติกัษยั 

และวายชนม์อีกจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่มีระบบเพื่อรองรับ 

ช่วยให้การจัดทำทะเบียนฐานันดรดังกล่าวเป็นไป  

ดว้ยความรวดเรว็และถกูตอ้ง ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

สำนกัอาลกัษณแ์ละเครือ่งราชอสิรยิาภรณจ์งึไดร้เิริม่จดัทำ 

เปน็ระบบฐานขอ้มลูประวตัสิมาชกิแหง่เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

จุลจอมเกล้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อ 

ความเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทำเป็นรูปเล่มทะเบียน  

ฐานนัดรพระนามและนามสมาชกิแหง่เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์

จุลจอมเกล้า และทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก 

แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  

ไดอ้ยา่งสวยงาม จดัสง่ใหส้ำนกัราชเลขาธกิารนำขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย 

เพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยในการพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าต่อไป ตลอดจน 

สามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 6. โครงการพฒันาฐานขอ้มลูทะเบยีนฐานนัดร 

เพื่ อ ให้บริการระบบสารสนเทศเกี่ ยวกับภารกิจ 

การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยสำนัก  

อ า ลั กษณ์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ร า ชอิ ส ริ ย าภ รณ์ มี ภ า ร กิ จ  

การประสานงานกบัสว่นราชการในพระองคท์ีส่ำคญัประการหนึง่ 

คอืการจดัทำฐานขอ้มลูทะเบยีนฐานนัดรผูไ้ดร้บัพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและ  

ประชาชนทั่วไป ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำ  

มาเปน็เวลากวา่ 10 ป ีมขีอ้มลูมากกวา่ 8,000,000 รายการ 

แ ล ะ ยั ง ค ง มี ก า ร บั น ทึ ก แ ล ะ ใช้ ง า น ฐ า น ข้ อ มู ล 

มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  

ไม่สามารถรองรับข้อมูลและการใช้งานที่มีจำนวนมากขึ้น  

เป็นลำดับ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยง  

ข้อมูลการให้บริการด้านสารสนเทศเกี่ยวกับภารกิจ  

การประสานงานกบัสว่นราชการในพระองคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงได้ปรับปรุงและพัฒนา 

โปรแกรมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันให้รองรับ  

กบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้การพฒันาฐานขอ้มลู 

ให้ เชื่ อมต่อและสามารถทำงานร่ วมกับโปรแกรม  

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโปรแกรม  

การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

โดยเปน็การพฒันาการทำงานในรปูแบบ Web Application 

ตลอดจนการจดัหาอปุกรณท์ัง้ Hardware และ Software 

เพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกัน  

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชการในพระองค์ ทั้งภายใน  

และภายนอกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ 

แก่ราชการ 
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สถิติการปฏิบัติราชการที่สำคัญในภารกิจเกี่ยวกับ 

การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค ์

ลำดับ ประเภท จำนวน  

1 การขอพระราชทานยศ 21,925 ราย 

2 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห ์ 190 เรื่อง 

3 การขอพระราชทานอภัยโทษ 461 ราย 

4 การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ ์ 1,137 รูป 

5 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 382 วัด 

6 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเป็นชื่ออาคาร 

สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ หรือขอพระราชทานชื่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที ่

59 เรื่อง 

7 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 542 ราย 

8 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 7 เรื่อง 

9 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ 48 เรื่อง 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ราย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ) 

251 

2 ข้าราชการพลเรือนในพระองค ์ 129 

3 ข้าราชการทหารและตำรวจ (ชั้นนายพล) 1,066 

4 ข้าราชการตุลาการ (นอกจากผู้ช่วยผู้พิพากษา) 2,218 

5 ข้าราชการอัยการ (นอกจากอัยการผู้ช่วย) 1,479 

6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์) 95 

7 ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 27 

8 บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย 3,059 

1. การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องสำคัญ

2. การแต่งตั้งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯตามกฎหมาย 
จำนวน8,324ราย
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ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ราย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ) 

154 

2 ข้าราชการตุลาการ (เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา) 39 

3 ข้าราชการอัยการ (เว้นแต่อัยการผู้ช่วย) 22 

4 ข้าราชการศาลยุติธรรม  1 

5 ข้าราชการตำรวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป) 69 

6 ข้าราชการพลเรือนในพระองค ์ 1 

7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  23 

8 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 15 

9 บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย 79 

10 ถอดยศทหาร ตำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 

ลำดับ ประเภท 
จำนวน 

(ราย) 

1 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 30 

2 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ 61 

3 การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศ 

ประจำประเทศไทย 

15 

4 การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้งกงสุลประจำต่างประเทศ 6 

4. การดำเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวน112ราย

3. การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง 
ธุลีพระบาท หรือโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ถอดยศทหารตำรวจจำนวน409ราย
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ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ราย)

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 

- ชั้นสายสะพาย จำนวน 14,731 ราย 

- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 250,860 ราย 

265,591 

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 

- ชั้นสายสะพาย จำนวน 12 ราย 

- ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 6,320 ราย 

6,332 

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 27 

4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์  11 

ลำดับ ประเภท
จำนวน

(ราย)

1 เหรียญชัยสมรภูมิ 2 

2 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 12 

3 เหรียญราชการชายแดน 30,665 

4 เหรียญจักรมาลา 9,759 

5 เหรียญจักรพรรดิมาลา 24,003 

6 เหรียญรัตนาภรณ์ 11 

7 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 1,883 

5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน271,961ราย

6. การขอพระราชทานเหรียญราชการจำนวน66,335ราย

7. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ 

และเหรียญตราต่างประเทศจำนวน31ราย

 

8. การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญ หรือตราต่างประเทศ 

จำนวน33ราย
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ลำดับ ประเภท จำนวน

1 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ ์   

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 50 สำรับ/ดวง 

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 24,800 สำรับ/ดวง 

 - เหรียญจักรมาลา 20,000 เหรียญ 

 - เหรียญจักรพรรดิมาลา 26,000 เหรียญ 

2 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์   

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 17,836 สำรับ/ดวง 

ลำดับ ประเภท จำนวน

1 รับคืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  23,491 สำรับ/ดวง  

2 รับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 466  สำรับ/ดวง 

 รวมเป็นเงิน 4,080,551 บาท 

9. การบริหารจัดการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการตามงบประมาณที่ได้รับเพื่อทูลเกล้าฯถวาย 

สำหรับพระราชทานและจ่ายให้แก่กระทรวงกรมเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน

10. การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ได้แก่ ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ สญัญาบตัรยศ สญัญาบตัรสมณศกัดิ ์ และเอกสารสำคญั 

ทางการทูต รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารสำคัญ จำนวน 

841,683 ฉบับ 

13. การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฐานันดร 

 ดำเนนิการบนัทกึและปรบัปรงุขอ้มลูเกีย่วกบัการไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ การไดร้บัพระราชทานยศ 

การได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว  

ชื่อสกุล การโอนสังกัด การวายชนม์ จำนวน448,447รายการ 

11. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน20เรื่อง

12. การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญ
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ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา 

Network : CABNET) ซึง่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการจดัทำเรือ่ง 

เสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ลดระยะเวลาดำเนนิการในการเสนอเรือ่งระหวา่งสว่นราชการ 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการแจ้ง 

มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ  ส่งผลให้การดำเนินการ 

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีปน็ไปอยา่งรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

และ (2) ระบบตดิตามผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรี 

และนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม  

ผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบายรฐับาล 

ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง 

ส่วนราชการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนด  

ให้มีระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  

ของกระทรวง กรมต่าง ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีขึ้น เมื่อ 

ป ี 2546 โดยที ่ ปคร. มาจากคำภาษาองักฤษวา่ Cabinet 

and Parliamentary Liaison Officer : CPLO มวีตัถปุระสงค์ 

สำคัญ คือ มุ่งให้การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ  

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไป  

อย่างราบรื่น และทำหน้าที่ประสานงานและติดตาม 

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีระหว่างส่วนราชการและ  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ปคร. จึงทำหน้าที่ 

เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการในการประสานงานกับ  

หนว่ยงานตา่ง ๆ  เพือ่ใหภ้ารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะรฐัมนตร ี

และรัฐสภาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีภีารกจิเกีย่วกบั 

การประสานราชการกบัรฐัสภา โดยมหีนา้ทีใ่นการดำเนนิการ 

จัดทำประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานและรองประธาน 

วุฒิสภา ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ 

พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป เสนอความเห็นและ 

ตดิตามการตรากฎหมายทัง้กระบวนการ รวมทัง้ดำเนนิการ 

เกีย่วกบัญตัตแิละกระทูถ้าม รายงานตา่ง ๆ  ของกรรมาธกิาร 

รัฐสภา การออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจ  

พิ เศษตามธรรมนูญการปกครองและรั ฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเกี่ยวกับ 

การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และ 

หน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน  

ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งภารกิจ 

ดังกล่าว หมายความรวมถึง การติดตามและรายงาน 

ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

การดำเนนิการตามนโยบายของรฐั ทัง้ในสว่นของนโยบาย 

พื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล จึงอาจกล่าวได้ว่า 

การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และ 

หน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง 

ของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ จะสนับสนุน  

ให้การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดพ้ฒันาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบ  

การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet 
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  ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการพัฒนาระบบ ปคร. โดย 

ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี 

และรัฐสภา(ปคร.)

   สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัประชมุ 

และสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร. เป็นประจำทุกปี 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ของ 

ทุกส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะและทำความรู้จักกัน  

และเปน็การสรา้งเครอืขา่ยการประสานงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ยิง่ขึน้ รวมทัง้เปน็การเปดิโอกาสให ้ปคร. และผูช้ว่ย ปคร. 

ไดแ้สดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และประเดน็ปญัหาตา่ง  ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจ ปคร. โดยเมื่อ  

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร. ณ โรงแรมสยามซิตี้ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและซักซ้อม  

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ ปคร. ในการสนับสนุน 

การขบัเคลือ่นนโยบายของคณะรฐัมนตร ีการประสานงาน 

ผ่ านระบบสารสนเทศ การประชุมคณะรัฐมนตรี  

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) 

และการประสานงานในการให้ความเห็น เพื่อประกอบ 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้แก่ ปคร. ผู้ช่วย ปคร. 

และเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานตา่ง ๆ  รวมทัง้เพือ่สรา้งความรูจ้กั 

คุ้นเคยระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  และพัฒนาเครือข่าย 

การประสานงานของ ปคร. ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ 

สนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  

มคีวามคลอ่งตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 

การสมัมนา จำนวน 176 คน ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีข่อง 

สว่นราชการทีป่ระสานงานกบัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

ซึ่งได้แก่ ปคร. ผู้ช่วย ปคร. จากทุกส่วนราชการ ผู้บริหาร  

และข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  สาระสำคัญของการสั มมนาในครั้ งนี้ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  1.1 การบรรยายเรือ่ง บทบาทของ ปคร. 

ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

โดยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ซึ่งกล่าวถึง 

ความคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของ ปคร. ใน 3 ด้าน คือ 

(1) การประสานงานระหวา่งกระทรวงตอ่คณะรฐัมนตรแีละ 

รัฐสภา (2) การประสานงานเพื่อหาข้อยุติก่อนเสนอเรื่อง  

ต่อคณะรัฐมนตรี และ (3) การสนับสนุนการขับเคลื่อน 

นโยบายในระดับต่าง ๆ  
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  1.3 การบรรยายเรื่อง การประสานงาน 
ในการให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ  
คณะรัฐมนตรี โดยนายภูมิใจ อัตตะนันทน์ ที่ปรึกษา 
ด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. การจัดกิจกรรมปคร.สัมพันธ์ 
 เมือ่วนัที ่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ หอ้งประชมุ 2 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
กระทรวงยุติธรรม โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 

  1.2 การเสวนาเรือ่ง ปคร. กบัการประสานงาน 
ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) โดย  
ศาสตราจารย ์ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม ่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) ปคร. ของสำนักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตร ี ซึง่มปีระเดน็สำคญัประกอบดว้ย การเชือ่มโยง 
การทำงานภายในกระทรวงและระหวา่งกระทรวง คณุภาพ 
ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี การเตรียมพร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนนโยบาย และระบบ 
CABNET 

กิจกรรม จำนวน 62 คน ประกอบด้วย ปคร. และผู้ช่วย  
ปคร. จากทุกส่วนราชการ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย  
การชี้แจงภาพรวมของระบบ ปคร. การแลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ระหวา่ง ปคร. ซึง่สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
ได้นำสรุปผลการจัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ เผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ ปคร. ที่ www.cplo.soc.go.th 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ ง าน เกี่ ย วกั บภารกิ จของ 
คณะรัฐมนตร ี
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการพัฒนา  
ระบบผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา (ปคร.) ของ 
กระทรวง กรมตา่ง ๆ  ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เพือ่ทำหนา้ที ่
ประสานงานและติดตามการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ระหว่างส่วนราชการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

อยา่งตอ่เนือ่ง และในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดร้ว่มกบั 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีการอบรม  

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  

เกีย่วกบัภารกจิของคณะรฐัมนตร ี รุน่ที ่ 4 ในระหวา่งวนัที ่

9 สิงหาคม - 7 กันยายน 2555 (ทุกวันพฤหัสบดีและ 

วันศุกร์) ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาขดีความสามารถของบคุลากร 

ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรฐัมนตร ีซึง่ประกอบดว้ย 

ปคร. ผู้ช่วย ปคร. และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุน  

ภารกิจของคณะรัฐมนตรีของทุกส่วนราชการ รวมทั้ง 

ข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 59 คน  
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ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทาง 

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง  

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยน 

ความรู้และประสบการณ์ในการประสานราชการแผ่นดิน  

ร่วมกันระหว่างข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

และข้าราชการของส่วนราชการต่าง  ๆ  ที่ปฏิบัติงาน 

ในการประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี 

 การฝึกอบรมดั งกล่ าวส่ ง เสริมให้บุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของคณะรฐัมนตร ี ทัง้ในดา้นขอ้เสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ รวมถึงการติดตาม 

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และยังเป็น 

ช่องทางหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  

ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในการประสานภารกิจ  

ของคณะรัฐมนตรีด้วย 

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2555 สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน  

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 หลังจากที่ได้ถือ 

ปฏิบัติมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซึ่งผลจาก 

การสอบถามพบว่า ปคร. สามารถปฏิบัติตามแนวทาง  

ของระเบียบดังกล่าวได้เป็นอย่างดีโดยมีข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม เช่น ควรผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มงาน ปคร. 

ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และควรมีการจัดประชุม 

สมัมนา ปคร. และผูช้ว่ย ปคร. ของทกุหนว่ยงานเพือ่สรา้ง 

ความรู้จักคุ้นเคยและเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาเครือข่าย  

การประสานงานของ ปคร. ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับ 

จากแบบสอบถามจะนำไปประกอบการปรับปรุงระเบียบ  

ปคร. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ปคร. มีแนวทางปฏิบัติ 

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ประเภท เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัต ิ 132 

ร่างพระราชกฤษฎีกา 299 

ร่างกฎกระทรวง 307 

ร่างระเบียบ/ร่างประกาศ 84 

ประเภท เรื่อง

ร่างระเบียบ 6 

ร่างประกาศ 46 

ร่างข้อบังคับ 1 

อื่นๆ 1 

สถิติการปฏิบัติราชการที่สำคัญ

 1. การเสนอรา่งพระราชบญัญตัไิดด้ำเนนิการเสนอรา่งพระราชบญัญตัเิขา้สูก่ารพจิารณาของรฐัสภารวมทัง้สิน้ 68 เรือ่ง  

 2. การนำเสนอเรือ่งทีเ่ปน็กฎหมายเพือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณา รวมทัง้สิน้ 822 เรือ่ง แยกเปน็ประเภท ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 3. จำนวนร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ  
คณะรฐัมนตร ี(คกอ.) ตรวจพจิารณา ดงันี้ 
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 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับ 
ประชาชน ดังนี้ 
 1. การนำเรื่องต่าง ๆ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 2. การกลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารที่ ใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของ 
กระทรวง กรมต่าง ๆ  และประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ 
แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน 
 3. ก า รขอพระราชทานอภั ย โทษให้ นั ก โทษ  
ในโอกาสต่าง ๆ  
 4. การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเป็นไทย 
 5. ก า ร ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรม 
ราชูปถัมภ์ในเรื่องต่าง ๆ  
 6. การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงานในภารกิจ  
หน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 สถิติการปฏิบัติ ราชการที่ สำคัญในภารกิจ  
เกี่ยวกับประชาชน ตามข้อย่อยที่ 3 - 5 จะปรากฏอยู่ 
ในส่วนของสถิติการปฏิบัติราชการที่สำคัญในภารกิจ  
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะสถิติการปฏิบัติราชการ  
ใ นส่ ว นขอ งก า รป ระก าศ ใน ร าชกิ จ จ านุ เ บ กษา  
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานในภารกิจหน้าที่ 
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล  
ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัด 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาไว้สำหรับบริการ  
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและประชาชน  
ทั่วไป โดยมีวิธีการให้บริการ ณ ศูนย์บริการราชกิจจา-  
นุเบกษา โดยขอรับข้อมูลเป็นเอกสารตามขั้นตอนขอรับ 
บริการหรือค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว ้ 
ให้บริการ ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
 7. การจดัการขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทกุขข์องประชาชน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหน่วยงาน  
ภายนอก และประชาชนทัว่ไป จำนวนทัง้สิน้ 32 เรือ่ง ดงันี ้
 7.1 เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความ  
รบัผดิชอบของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีจำนวน 5 เรือ่ง 
 7.2 เรื่องร้องเรียนที่ ไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี  
โดยดำเนินการส่ ง เ รื่ อ ง ใ ห้ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 22 เรื่อง  
และดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบโดยตรงดำเนินการต่อไป จำนวน 5 เรื่อง 
 การนำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 สถิติการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 

ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 
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ลำดับ ประเภท จำนวน(เรื่อง)

1 พระบรมราชโองการ 11 

2 พระราชบัญญัติ 8 

3 พระราชกำหนด 5 

4 พระราชกฤษฎีกา 199 

5 กฎกระทรวง 168 

6 กฎต่างๆ 19 

7 ระเบียบ 327 

8 ประกาศ 35,115 

9 คำสั่ง 261 

10 ข้อบังคับ 54 

11 ข้อกำหนด 14 

12 เทศบัญญัติ 25 

13 ข้อบัญญัติ 229 

14 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 3 

15 คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4 

16 คำแนะนำของประธานศาลฎีกา 3 

17 บันทึกการประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 122 

18 กระทู้ถาม 318 

19 หมายกำหนดการ 28 

รวมทั้งสิ้น 36,913

 2. จำนวนตอนราชกิจจานุเบกษาจำแนกตามประเภท 

ลำดับ ประเภท จำนวน(ตอน)

1 ก ฉบับกฤษฎีกา 118 

2 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร  72 

3 ค ฉบับทะเบียนการค้า 120 

4 ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กำหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 141 

5 ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กำหนดประกาศกรณีเร่งด่วน) 194 

รวมทั้งสิ้น 645

 1. จำนวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 การเผยแพรแ่ละใหบ้รกิารขอ้มลูราชกจิจานเุบกษา 

 ในการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดข้อมูลข่าวสาร 

เกีย่วกบัราชกจิจานเุบกษาไวส้ำหรบับรกิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 

ทัง้ทีเ่ปน็หนว่ยงานของรฐัและประชาชนทัว่ไป โดยมวีธิกีาร 

ให้บริการ ดังนี้ 

 1. ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการราชกิจจานุเบกษา 

โดยขอรบัขอ้มลูเปน็เอกสารตามขัน้ตอนขอรบับรกิาร หรอื 

ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ  

ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม สำนัก 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

ระยะเวลาให้บริการ • ไม่เกิน 10 นาที/เรื่อง นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง 
 (กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน) 

ค่าธรรมเนียม • หน้าละ 1 บาท (กรณีไม่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง) 
• หน้าละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) 

การยกเว้นค่าธรรมเนียม • นักเรียน/นักศึกษา 

• ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โดยนำกระดาษมาทดแทน 3 เท่า ของเอกสารที่ได้รับ) 

• ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่) 

• คณะรัฐมนตรี/ผู้บริหารระดับกระทรวง กรม และคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ • www.ratchakitcha.soc.go.th 

ยอมรับ 
กรณีไม่พบข้อมูล 

เจา้หนา้ทีช่ีแ้จงใหผู้ข้อรบับรกิาร 
ทราบเหตุผล 

ผู้ขอรับบริการกรอก 
รายละเอียดในแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
ค้นหาข้อมูลตามที่ขอ 

ผู้ขอรับบริการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

กรณีพบข้อมูล 
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ 

ให้เอกสารแก่ผู้ขอรับบริการ 

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

 1. ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) 

 สามารถพิมพ์ชื่อเรื่องทั้งหมด ข้อความ 

หรือเฉพาะคำ และสามารถใช้เงื่อนไขพิเศษ 

AND, OR, NOT ในการสืบค้นพร้อมกัน 

ได้อีกทางหนึ่ง 

 4. ตอนและ รวมตอนพิเศษ 

 สามารถค้นหาโดยระบุว่าต้องการค้นหา  

จากตอนใดตอนหนึ่ง หรือจะเลือกกำหนด 

ให้รวมถึง “ตอนพิเศษ” ด้วยก็ได ้

 2. ประเภทราชกิจจานุเบกษา 

 สามารถค้นหา โดยระบุประเภทราชกิจจานุเบกษา 

แต่ไม่สามารถนำเงื่อนไขพิเศษ AND, OR, NOT มาใช้กับ 

ช่องสืบค้นนี้ได ้

 3. เล่ม 

 สามารถค้นหาโดยระบุเล่มที่ต้องการค้นหา 

 2. ทางอินเทอร์เน็ต โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและ 

การพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ขอรับบริการค้นหาและ  

จัดพิมพ์ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ 

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
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5.กำหนดช่วงเวลาการค้นหา 

 ส ามารถกำหนดช่ ว ง วั น / เดื อน /ปี  

แต่ ต้ อ งกำหนดช่ ว ง เริ่ มต้ นและสิ้ นสุ ด  

ควบคู่กันไปทุกครั้ง 

6.ชนิดของเรื่อง 

 สามารถค้นหาโดยระบุชนิดของเรื่อง เช่น 

พระราชบญัญตั ิพระราชกำหนดพระบรมราชโองการ 

เป็นต้น แต่ระบุได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น 

7. ค้นหาจากเนื้อหา (เท่าที่ทราบ) 

 สามารถใชเ้งือ่นไขพเิศษ AND, OR, NOT ในการ 

สบืคน้ และยงัมคีณุลกัษณะพเิศษทีเ่รยีกวา่ Content 

search* ซึง่สามารถสบืคน้ขอ้มลูทีเ่ปน็ Text ไดท้ัง้หมด 

เดือน

มาติดต่อ

ด้วยตนเอง

(ราย)

ทางโทรศัพท์

(ครั้ง)

ทางเว็บบอร์ด

กระดานถามตอบ

(ครั้ง)

ทางเอกสาร

(เรื่อง)

ทางอินเทอร์เน็ต

(ครั้ง)

ตุลาคม 2554 8 576 97 71 135,762 

พฤศจิกายน 2554 8 578 121 49 135,978 

ธันวาคม 2554 9 594 218 73 138,366 

มกราคม 2555 13 584 115 66 146,977 

กุมภาพันธ์ 2555 5 572 117 42 141,133 

มีนาคม 2555 8 574 144 47 115,238 

เมษายน 2555 7 287 128 54 57,360 

พฤษภาคม 2555 7 574 90 90 108,199 

มิถุนายน 2555 10 386 92 29 137,780 

กรกฎาคม 2555 12 299 108 60 128,460 

สิงหาคม 2555 14 396 112 57 118,901 

กันยายน 2555 10 404 156 69 135,668 

รวมทั้งสิ้น 111 5,824 1,498 707 1,499,822

 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้านอื่น ๆ  มีดังนี้ 

  1. จำนวนการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจำแนกตามช่องทางต่าง ๆ  

   สถิติการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจำแนกตามช่องทางต่าง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 
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 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดจ้ดัขอ้มลูขา่วสาร 
เกีย่วกบัราชกจิจานเุบกษาไวส้ำหรบับรกิารใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
ทัง้ทีเ่ปน็หนว่ยงานของรฐัและประชาชนทัว่ไป โดยมวีธิกีาร 
ใหบ้รกิาร 2 รปูแบบ ไดแ้ก ่(1) การใหบ้รกิารโดยเจา้หนา้ที ่
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม ซึ่งการ 
ใหบ้รกิารรปูแบบนีผู้ส้นใจรบับรกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
ราชกิจจานุเบกษาจะต้องมายื่นคำขอรับบริการตาม  
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไข เช่นเดียวกับ 
การขอรับบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีและข้อมูลอื่น ๆ   
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (2) การจัด  
ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด และเครื่องมืออำนวย  
ความสะดวกตา่ง ๆ  ไวใ้หบ้รกิารบนอนิเทอรเ์นต็ทางเวบ็ไซต ์  
www.ratchakitcha.soc.go.th และการจดัขอ้มลูกฎหมาย 

อนุบัญญัติ และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ  
แผ่นดินทางเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและ  
การพัฒนากฎหมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ 
ด้วยตนเองหรือส่งคำขอรับบริการมายังกลุ่มงานราชกิจจา  
นุเบกษา สำนักนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อจัดบริการกลับไปให้ได ้
 นอกจากนี ้ในกรณมีขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการคำแนะนำ 
การสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ผู้ใช้บริการสามารถ 
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 
0 2280 9000 ต่อ 122 -  126 ได้ทางเว็บบอร์ด 
เวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูราชกจิจานเุบกษา และการพฒันากฎหมาย 
อิ เล็กทรอนิกส์  หรือทางกระดานถามตอบเว็บไซต์  
www.ratchakitcha.soc.go.th 

  2. จำนวนผู้ใช้บริการค้นหามติคณะรัฐมนตรีจำแนกตามช่องทางต่าง ๆ  

   สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 

เดือน

ณศูนย์

บริการฯ

(ราย)

ทาง

โทรศัพท์

(ราย)

ทาง

โทรสาร

(ราย)

ทาง

อินเทอร์เน็ต

(ราย)

จำนวน

ข้อมูล

ที่ให้บริการ

(เรื่อง)

ค่า

ธรรมเนียม

(บาท)

ยอดบริการ

เอกสาร

(แผ่น)

ตุลาคม 2554 7 111 46 9 298 103 1,489 

พฤศจิกายน 2554 17 151 78 20 1,464 - 2,399 

ธันวาคม 2554 14 161 91 21 340 132 1,012 

มกราคม 2555 15 132 67 4 582 217 1,672 

กุมภาพันธ์ 2555 25 183 92 7 675 80 1,776 

มีนาคม 2555 19 195 74 12 894 225 1,171 

เมษายน 2555 9 141 72 7 332 22 942 

พฤษภาคม 2555 21 139 72 5 268 15 1,161 

มิถุนายน 2555 11 107 42 6 388 - 671 

กรกฎาคม 2555 15 134 44 4 391 145 1,129 

สิงหาคม 2555 14 104 37 7 567 85 1,034 

กันยายน 2555 13 95 31 4 247 50 1,142 

รวมทั้งสิ้น 180 1,653 746 106 6,446 1,074 15,598

  3. จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร จำนวน 6,874 ราย 

   มีผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรทางโทรศัพท์และมาติดต่อด้วยตนเอง จำนวน 6,035 ราย 
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งานด้านอื่น ๆ 
 

1. การพัฒนาบุคลากร 

 1.1 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพ 

การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555 

  สำนักบริหารงานสารสนเทศได้จัดสัมมนา  

เชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบ  

สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง  

กรงุเทพมหานคร ซึง่มบีคุลากรสำนกับรหิารงานสารสนเทศ 

เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 45 คน โดยการสัมมนาฯ 

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  1) การระดมความคดิเหน็ของบคุลากร สบส. 

โดยนำผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

จากการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

(SWOT Analysis) และกำหนดยทุธศาสตรด์า้นเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี และประเด็นด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ อปุกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับปรุงระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี และการเสนอ 

นวัตกรรม ทั้งนี้ สบส. ได้นำผลการระดมความเห็น ฯ 

มากำหนดแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  

ระบบสารสนเทศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  2) การบรรยายใหค้วามรู ้เรือ่ง สำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Government) ได้อย่างไร โดยนางไอรดา เหลืองวิไล  

รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.2 โครงการพัฒนาเครือข่ ายคอมพิว เตอร์ 

สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

  สำนกับรหิารงานสารสนเทศไดพ้ฒันาเครอืขา่ย 

คอมพวิเตอรส์ำหรบัการปฏบิตังิานนอกสถานที ่โดยบคุลากร 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสือ่สารในการปฏบิตังิาน ณ ทีอ่ยูอ่าศยั 

ในยามจำเป็นกรณีที่ ไม่สามารถเข้ ามาปฏิบัติ งาน  

ในทำเนียบรัฐบาลได้ โดยระยะแรกได้เริ่มทดลองติดตั้ง 

เครื่อข่ายให้บุคลากรที่มีภารกิจเร่งด่วนรวม 7 ราย 

ให้พร้อมใช้งานยามจำเป็นโดยสามารถสืบค้นข้อมูล  

สารสนเทศต่าง ๆ  เสมือนปฏิบัติงานที่สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้ตามปกติ 

 1.3 โครงการ เสริ มสร้ า งความรู้ และทั กษะ  

ด้านภาษาอังกฤษ 

  สบืเนือ่งจากการตดิตอ่สือ่สารในยคุโลกาภวิตัน ์

ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษนบัวา่เปน็สิง่จำเปน็ 

ในการตดิตอ่ประสานงาน นอกจากนี ้ความจำเปน็ดา้นภาษา 

ยงัมผีลตอ่การวเิคราะหแ์ละตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  

จากต่างประเทศ รวมไปถึงข่าวสารในสถานการณ์ 

ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา องค์กรจะขับเคลื่อน  

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จำเปน็ตอ้งอาศยับคุลากรทีม่ศีกัยภาพ 

เปน็สำคญั สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีลง็เหน็ถงึความจำเปน็ 

ในเรือ่งนี ้จงึไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรของ 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทางดา้น 

ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง  



77รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


ถูกต้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันภารกิจของ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดก้ำหนดใหม้กีารฝกึอบรม 

หลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ระยะเวลา 60 ชัว่โมง 

(จัดอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา  

17.00 - 19.00 น.) ระหว่างวันที่  21 มิถุนายน - 

4 ตุลาคม 2555 โดยวิทยากรจากสถาบันภาษา 

Pro Language 

  จากการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และ  

ทักษะด้านภาษาอังกฤษดังกล่าว แม้จะเป็นการฝึกอบรม 

ระยะสั้นเพียง 60 ชั่วโมง แต่ก็มีส่วนช่วยให้บุคลากร 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรผีูเ้ขา้รบัการอบรม ไดพ้ฒันา 

และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถ 

ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 1.4 โคร งการอบรมหลั กสู ต รพัฒนาทั กษะ  

การเป็นผู้สอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & 

Mentoring) 

  ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความสามารถให้กับ  

บคุลากรทีเ่ปน็สมาชกิใหมข่ององคก์ร คอื การทีผู่บ้งัคบับญัชา 

หรอืบคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยูเ่ดมิมคีวามสามารถในการเปน็ 

พี่เลี้ยงที่ดี และสามารถจูงใจให้บุคลากรใหม่ทำงานได้ 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึไดจ้ดั 

ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงาน 

และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยเน้น  

การสร้างทักษะในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี 

ให้กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงแนวคิดการสร้างทัศนคติที่ดี 

ใหก้บับคุลากรใหมข่ององคก์ร และเทคนคิการใหค้ำปรกึษา 

ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน ในวันที่ 1 

สิงหาคม 2555 โดยเชิญอาจารย์ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์  

วิทยากรจากบริษัท The Coach ผู้ เชี่ยวชาญด้าน 

Communication Coaching รวมถึงทักษะการนำเสนอ  

การขายและการเจรจาต่อรอง เป็นวิทยากรบรรยาย 

ในหลักสูตรดังกล่าว 

  การเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยง (Coaching &  

Mentoring) ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่สะดวกที่สุด 

ในการพฒันาบคุลากรเบือ้งตน้ ซึง่จากการฝกึอบรมดงักลา่ว 

ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้เข้าใจเทคนิค  

การใหค้ำปรกึษาทีส่ามารถนำไปใชใ้นการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และพัฒนาทักษะในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง  

ได้เป็นอย่างดี 

 1.5 โครงการอบรม Mind Mapping & Mind 

Manager เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึง  

ความสำคญัของการบรหิารความรูใ้นองคก์ร เพราะเชือ่มัน่วา่ 

ทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งในองค์กรคือ “ทรัพยากรมนุษย์” 

ซึ่งสามารถสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสูงสุด  

และสามารถหยุดยั้งการเจริญก้าวหน้าขององค์กรได้ 

ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่องค์กรมีอยู่ 

เป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม 

Mind Mapping & Mind Manager เพื่อพัฒนาการคิด 

วเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ ซึง่จะชว่ยใหบ้คุลากรขององคก์ร 

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ “สมอง” ในการทำงาน  

ได้อย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง องค์กรจะสามารถใช้ 

ทรัพยากรบุคคลได้เต็มกำลังความสามารถอันเป็นที่มา  

ของหลักการ “บริหารความรู้” ในองค์กรซึ่งสำคัญมาก 

เท่า ๆ  กับการบริหารงานด้านอื่น ๆ   

  Mind Map คือ การจัดระบบความคิด 

ให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม”  

จะชว่ยใหผู้ท้ีม่คีวามสามารถดงักลา่วมองเหน็ใน “ภาพรวม” 

และรู้จัก“เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้ง  
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ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และ 

สามารถมองประเด็นต่าง ๆ  ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดก้ำหนดจดัการ 

ฝึกอบรม Mind Map จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 25 และ 

27 มิถุนายน 2555 (จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 

30 คน) โดยเชิญอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญ 

ดา้น Mind Mapping จากหา้งหุน้สว่นจำกดั บซูานเซน็เตอร ์

(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการ 

จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพสมองตามหลกัสตูร 

ของ Tony Buzan เป็นวิทยากรบรรยาย 

  ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมดังกล่าว นับได้ว่า 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เนื่องจากมีส่วนช่วยให้บุคลากรได้ฝึกทักษะการจัดระบบ  

ความคิด สามารถเชื่อมโยงความคิดที่มีความสอดคล้อง 

ประสานกันและเกิดความคิดสร้างสรรค์  ซึ่ งส่งผล 

ให้การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรสำนักเลขาธิการ  

คณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 1.6 โครงการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ  

(System Thinking) 

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ  

กบัการพฒันาบคุลากร ซึง่ถอืเปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ร 

เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง อย่างไรก็ดี 

คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว 

คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมอง 

ความคดิทีเ่ปน็ระบบ หรอื Systematic Thinking พรอ้มกบั 

มีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิดที่จะช่วยให้สามารถ  

จัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิด  

อย่าง เป็นระบบจะทำให้มองเห็นภาพได้ทั้ งระบบ 

เหน็ความเชือ่มโยงสอดคลอ้งในแตล่ะจดุ และนำมาใชต้อ่ยอด 

ในการบรหิารจดัการและการทำงานทีท่ำใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ไีด ้

จงึไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรม “การพฒันาความคดิอยา่งเปน็ระบบ 

(System Thinking)” ระยะเวลา 2 วัน โดยมี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

ทรพัยากรมนษุย ์และ EQ เพือ่การพฒันาชวีติและการทำงาน 

วทิยากรพเิศษใหก้บัหนว่ยงานตา่ง ๆ  รวมทัง้ เปน็ทีป่รกึษา 

บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทยและบรษิทัในเครอื มคีวามเชีย่วชาญ 

ในหลักสูตร “การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)” 

หลักสูตร “ภาวะผู้นำและจิตวิทยาผู้ใต้บังคับบัญชา” 

หลักสูตร “การส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานให้สูงขึ้น” 

และหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

ของบุคลากร” เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 30 - 31 

สิงหาคม 2555 

  จากการฝกึอบรมดงักลา่ว ซึง่มรีปูแบบการฝกึอบรม 

ทีห่ลากหลาย ทัง้การบรรยาย การฝกึปฏบิตั ิ และกจิกรรมกลุม่ 

ส่ งผลให้ผู้ เข้ ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการคิด  

ทีเ่ปน็ระบบมากขึน้ สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูและมองเหน็ภาพ 

ในองคร์วมมากขึน้ เปน็อกีหนึง่แนวทางการพฒันาบคุลากร 

สู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่ประสบ 

ความสำเร็จในอนาคต 

 1.7 โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

โดยเฉพาะในยคุขอ้มลูขา่วสารไรพ้รมแดน ซึง่การเปลีย่นแปลง 

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และสง่ผลกระทบตอ่การดำเนนิการ 

ขององคก์รตา่ง ๆ  ทัง้ทางดา้นบวกและดา้นถดถอย องคก์ร 

จงึตอ้งมกีารปรบัตวัอยา่งตอ่เนือ่ง ปจัจยัทีส่ำคญัทีส่ดุทีจ่ะม ี

ส่วนช่วยให้ เกิดความสำเร็จในการปรับตัว เพื่ อรับ  

การเปลี่ยนแปลง คือ บุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นที่มี 

ความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมีความมุ่งมั่น  

ร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กร ดังนั้น ความเข้าใจและทักษะ  

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ  

ผู้บริหารทุกระดับชั้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ 

และทกัษะในการบรหิารการเปลีย่นแปลง สำนกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. 

(Rich Inter Training) จงึไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมในโครงการ 
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พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อการสัมมนา 

“บทบาทภาวะผูน้ำ” ระยะเวลาอบรม 2 วนั ในวนัที ่12 - 13 

กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

โดยใช้วิธีการฝึกอบรมด้วยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติร่วมกัน 

แสดงความคดิเหน็ ในหวัขอ้วชิาเกีย่วกบับทบาทความเปน็ 

ผู้นำองค์กร ปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของ  

ผู้นำ บทบาทการทำงานเป็นทีม เทคนิคการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากรในองค์กร และ  

เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจ 

  การพฒันาทกัษะในการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนา  

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม 

ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น เรยีนรู ้รว่มกบัวทิยากร และผูเ้ขา้รบั 

การอบรมรายอืน่ เปน็การเปดิมมุมองใหม ่ๆ  ในการบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการฝึกอบรมดังกล่าว บุคลากร 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดน้ำความรูท้ีไ่ดร้บัมาปรบัใช้ 

กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  

สอดรับกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

 

 

2. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 2.1 รายงานแสดงผลการดำเนินการของ  

คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 

2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) 

  การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการ  

ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 75 ทีบ่ญัญตัใิหค้ณะรฐัมนตรี 

ตอ้งจดัทำรายงานแสดงผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี 

รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง  

เมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินครบหนึ่งปี ภายหลังจาก 

ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา (วันที่ 23 สิงหาคม 2554  

ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) รายงานฉบับนี้จัดทำโดย  

คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของ  

คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธาน และ 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีปน็กรรมการและเลขานกุารรว่ม 

โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ 

ผลการดำเนนิการตามนโยบายเรง่ดว่นและผลการดำเนนิการ 

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 
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คู่มือการประสานงาน

ในภารกิจคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 1) แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ 

 2) แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 3) แนวนโยบายดา้นศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ การศึกษา และวัฒนธรรม 

 4) แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

 5) แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 

 6) แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 7) แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8) แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน 

 9) แนวนโยบายดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 

  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จและนำส่งรัฐสภาแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

 2.2 คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 

 2.3 วารสาร สลค. สาร 



81รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่2


เรื่อง วันที่

1. การปรับค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

 (15,000 บาท) 

26 เมษายน 2555 

2. ประชาคมอาเซียน 1 พฤษภาคม 2555 

3. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง 1 พฤษภาคม 2555 

4. การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 ช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

4 พฤษภาคม 2555 

5. การให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 - 2555 4 พฤษภาคม 2555 

6. โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด 15 พฤษภาคม 2555 

7. Airport Rail Link 6 มิถุนายน 2555 

8. การบริหารจัดการน้ำ 22 มิถุนายน 2555 

9. โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด ปรับปรุง ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2555 

10. การลดค่าครองชีพของประชาชน (6 มาตรการ 6 เดือน) 12 กรกฎาคม 2555 

11. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20 กรกฎาคม 2555 

12. การทำความตกลงแบบมีสัญญา (Contract Farming) ปรับปรุง ครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2555 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 27 กรกฎาคม 2555 

14. โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2555 

15. ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

8 สิงหาคม 2555 

16. ลำไย 21 สิงหาคม 2555 

17. การแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ 22 สิงหาคม 2555 

 2.4 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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แนวนโยบาย

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ.2555

 2.5 แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
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ี่2


ผลงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของสำนกัพมิพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

 

การศึกษาและปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการและ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีผลใช้บังคับ  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 

  1.2 การสร้างความผูกพันในองค์กร  

โดยมีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบ  

อุทกภัย การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้พนักงาน 

ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดทำประกันอุบัติเหตุ  

และยงัเปดิโอกาสใหก้บัครอบครวัของพนกังานไดท้ำรว่มกบั 

พนกังานในอตัราคา่เบีย้ประกนัทีไ่มส่งูอกีดว้ย การปรบัปรงุ 

คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต  

ให้กับพนักงาน โดยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็น 

การส่งเสริมการออมและมีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณ  

อายุ การกู้เงินสวัสดิการในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ 

เพือ่ลดปญัหาในกรณทีีพ่นกังานมหีนีส้นิมากจนสง่ผลกระทบ 

ต่อสภาพจิตใจไม่มุ่งเน้นเรื่องงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญ  

และกำลังใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรตลอดไป 

  1.3 การปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรม  

องคก์รในการทำงานทีด่ใีหก้บัพนกังานทกุ ๆ  คน สรา้งทศันคต ิ

ที่ดีในการทำงาน การทำงานร่วมกัน การร่วมทุกข์ร่วมสุข  

ภายในองค์กร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานดีเด่น 

ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

  1.4 การสง่เสรมิจรยิธรรมและกฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ โดยให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงกฎระเบียบ 

ที่องค์กรจัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่าง 

คล่องตัวและสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลภายนอกอีกด้วย 

 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery 

Unit : SDU) ซึง่มอีสิระในการบรหิารงานจากสว่นราชการ 

เจ้าสังกัดแต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของ  

ส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามข้อ 10 แห่งระเบียบสำนัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ  

รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักพิมพ์  

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุ เบกษาได้ดำเนินการ  

สนับสนุนงานของสำนัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  

ทัง้เรือ่งการพมิพร์าชกจิจานเุบกษา และราชกจิจานเุบกษา 

ฉบับอิ เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดีและฉบับรวมเล่ม  

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ  

งานพิมพ์ทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม 

มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการ 

แข่งขันเพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด 

อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการอำนวยการ  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาที่แต่งตั้ง  

โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

การบริหารงานทั่วไป 

 ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป จำแนกออกเปน็ 2 ดา้น 

ดังนี้ 

 1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  1.1 การสร้ า งแรงจู ง ใจ ให้พนั ก งาน  

ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 
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 2. ด้านการพัฒนางานทรัพยากรบุคคล 

  สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา  

นุเบกษา เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร 

จึงพัฒนาบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อช่วยเสริมทักษะและ  

ความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้วย ดังนี้ 

  2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานในหลายด้าน  

ทั้งโดยวิทยากรภายในและวิทยากรผู้มีประสบการณ์ 

จากภายนอก รวมถึงการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 

ภายนอก โดยจะเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

เฉพาะดา้น ซึง่ทำใหพ้นกังานไดค้วามรูจ้ากผูร้อบรูเ้ฉพาะเรือ่ง 

และสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.2 การสร้างทีมงาน ได้เล็งเห็นว่าการที่ 

จะมีทีมงานที่แข็งแกร่ง และมีการประสานงานระหว่าง 

ฝา่ยงานกนัเปน็อยา่งด ีจงึไดม้กีารจดัสมัมนาเชงิสรา้งกำลงัใจ 

ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำ  

ทกุป ีและยงัเปน็การแสดงมทุติาจติกบับคุลากรทีค่รบวาระ 

การปฏิบัติหน้าที่ 

  2.3 การจดัสรรบคุลากรทีเ่หมาะสมกบังาน 

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในงานในแนวกว้าง นอกจากนี้  

ยังมีการกำหนดมาตรฐานของพนักงานในทุก ๆ  ตำแหน่ง 

หน้าที่ มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานแต่ละปี 

 

การดำเนินงานขององค์กร 

 ด้านการดำเนินงานขององค์กร จำแนกออกเป็น 

5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาระบบงานองค์กร 

  สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 

ได้ตระหนักถึงการพัฒนาระบบการดำเนินงานในองค์กร  

สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองได้มากขึ้น 

  1.1 ได้ มี ก ารปลู กฝั งค่ านิ ยมองค์ กร  

ร่วมกันขึ้น คือ “รักองค์กร รักทีมงาน รักลูกค้า” และ 

ดำเนินการทำงานด้วยการใช้ระบบการสื่อสาร 2 ทาง 

  1.2 ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

เพื่อป้องกันอุทกภัย 

  1.3 ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์ 

ซึ่งครุภัณฑ์ชำรุดมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ไม่คุ้มค่า 

กับการซ่อมแซม และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 

ที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องเย็บลวดเพิ่มเติม 

เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นสว่นงานหลงัการพมิพ ์ เพิม่กำลงัการผลติ 

และมีความทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต  

ลดการสูญเสีย 

 2. ด้านการบริหารความเสี่ยง 

  การบรหิารจดัการความเสีย่งในปงีบประมาณ 

2555 ได้ยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 14 เป้าหมาย ซึ่งจะมีการบริหาร  

จดัการขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ การรบัสมาชกิราชกจิจานเุบกษา 

และการรักษาฐานลูกค้า การรับชำระหนี้ การสรรหา 

คดัเลอืกบคุลากร ความผดิพลาดจากการตรวจพสิจูนอ์กัษร 

ความถูกต้องในการส่งไฟล์งาน ควบคุมปริมาณของเสีย 

รักษาผลกำไร การบริหารสินค้าคงเหลือ ความผิดพลาด 

ในการพมิพง์าน การตรวจคณุภาพงานพมิพ ์การบนัทกึบญัช ี

ที่ถูกต้อง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนประจำปี 

ความถูกต้องในการเก็บเล่มและสอดหน้า ทั้งหมดนี้ได้มี 

การวเิคราะห ์ประเมนิ และทบทวนความเสีย่ง โดยเปา้หมาย 

ทีส่ำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษากำหนดไว้ 

ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ระดับที่ควบคุมได้  
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 3. ด้านมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกำกับดูแล 

ทั้งการออกแบบและพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และ 

การบริการ

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้มีมติ  

เห็นชอบให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม  

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 แกส่ำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตร ี

และราชกิจจานุเบกษา โดยมีขอบข่ายการรับรองเรื่อง 

การจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

(ประเภท ก) และฉบับประกาศและงานทั่วไป (ประเภท ง  

และ ง พิเศษ) ใบรับรองเลขที่ Q 9 0074 เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2555 และมีผลถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2558 

 4. ด้านงานควบคุมภายใน 

  สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน  

โดยการดำเนนิงานดา้นการควบคมุภายใน เปน็ไปตามระเบยีบ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการกำหนดมาตรฐาน 

การควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 และการกำกบัดแูลรายงาน 

ทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระ  

สำคัญ ทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลัง 

ได้กำหนดไว้ ซึ่งรายงานทางการเงินของสำนักพิมพ์ 

คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา อยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูล 

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้แทนสำนักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อหารือและข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในของสำนักพิมพ์ 

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามีความเพียงพอ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะทำให้การปฏิบัติงาน  

เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

รวมทั้ งสามารถลดความเสียหายหรือข้อผิดพลาด 

ที่อาจเกิดขึ้น 

  นอกจากนี้ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษาได้จัดทำรายงานการรับและการจ่าย  

เงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติ  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 170 และรายงานแผนผลรายรับและแผน 

ผลค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณในระบบ  

ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้ 

กรมบญัชกีลางรบัทราบขอ้มลู และในสว่นของการบนัทกึขอ้มลู 

ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบ 

เบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ได้ปฏิบัติงาน 

ในระบบ GFMIS โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Web Online 

ตามที่รัฐบาลกำหนด 

 5. ด้านผลการดำเนินงาน 

  ผลการดำเนนิงานของสำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตร ี

และราชกิจจานุเบกษาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 78.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 

รวม 56.60 ลา้นบาท อตัราสว่นของคา่ใชจ้า่ยลดลง 21.94 % 

ซึง่สง่ผลใหม้กีำไรสทุธ ิ 21.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่น 

13.23 % และกำไรสะสมรวม 157.90 ล้านบาท 
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ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ 

 1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ  

ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ทางการเงิน บัญชีและรายงาน 

การเงิน 

 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  

งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและ 

มติคณะรัฐมนตรี 

 3. ตรวจสอบขอ้มลูทีส่ว่นราชการจดัทำในระบบ 

การบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่าย  

และการบันทึกรายการบัญชี 

 4. ตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  

วา่เปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจน 

การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป  

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

 5. ตรวจสอบการควบคมุภายในและการบรหิาร 

ความเสี่ยง 

 6. ตรวจสอบการดำเนินงานของแผนงานและ  

โครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ  

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

 1. การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 

 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรี 

 3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ  

การบริหารความเสี่ยง 

 4. ก า รสอบทานผลการปฏิ บั ติ ร า ชกา ร  

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 5. การตรวจสอบการดำเนินงาน 

หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 

 1. สำนัก กอง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 2. สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : 

SDU) ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

20  มิ ถุ น ายน  2549  ภาย ใต้ ก ารกำกับดู แลของ  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผลการตรวจสอบ 

 1. สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีมจีำนวนรวมทัง้สิน้ 

15 เรื่อง ดังนี้ 

 

การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ประเภทงบรายจ่าย
รวมงบประมาณ

ที่ได้รับ
รวมเบิกจ่าย

งบบุคลากร 123,405,500 27,870,348.23 

งบดำเนินงาน 112,788,600 11,205,792.12 

งบลงทุน 2,900,000 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 263,473,900 16,000.00 

งบอุดหนุนทั่วไป 7,910,000 832,926.33 

รวม 510,478,000 39,925,066.68

  1.1 การสอบทานด้านการเงิน  

   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ  

การเบกิจา่ยเงนิจากคลงั การเกบ็รกัษาเงนิ และการนำเงนิ 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 
เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรอง 
ราชการ พบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ 
รายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  
ทุกสิ้นวันทำการ และส่งรายงานฐานะการเงินทดรอง 
ราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ให้กรมบัญชีกลาง  
และสำนักงานการเงินตรวจเงินแผ่นดินแล้ว  
  1.2 การสอบทานรายงานการเงนิ สำหรบัปสีิน้สดุ 
วันที่ 30 กันยายน 2554  

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำรายงาน 
การเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ 
และคา่ใชจ้า่ย และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ตามรปูแบบ 
รายงานการเงนิของหนว่ยงานภาครฐั ตามทีก่รมบญัชกีลาง  
กำหนด และมียอดคงเหลือถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ  
  1.3 การสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 
2554 - ธันวาคม 2554) 
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ  
ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 510,478,000 บาท 
ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) 

รวมทั้งสิ้น 39,925,066.68 บาท ดังนี ้

  1.4 การสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

(ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555) 

   สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ รับ 

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 510,478,000 บาท 

ผลการเบกิจา่ย ณ สิน้ไตรมาสที ่2 (ตลุาคม 2554 - มนีาคม 

2555) รวมทั้งสิ้น 94,208,471.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 

18.45 ของงบประมาณที่ได้รับ 

  1.5 การสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

(ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) 
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  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดร้บังบประมาณ 

ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 จำนวน 510,478,000 บาท ผลการเบิกจ่าย  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555)  

  1.6 รายงานผลการตรวจสอบการบริหาร  
เงินกองทุนสวัสดิการและเงินสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ของ 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2554 
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554)  
   สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี 
ได้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ  
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารภายใน 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบ 
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารภายในสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและ 
ใหก้ารสงเคราะหแ์กข่า้ราชการ ลกูจา้งประจำ และพนกังาน 
ราชการ ซึง่เปน็การบรรเทาความเดอืดรอ้น เสรมิสรา้งขวญั 
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  1.7 การสอบทานรายงานการเงนิ การกอ่หนี ้
ผกูพนั และการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ สำหรบัรอบระยะเวลา 
6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประเภทรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

(ต.ค.2554-

มิ.ย.2555)

ก่อหนี้ผูกพัน/

จัดทำสัญญา
คงเหลือ

เบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ที่ได้รับ

งบบุคลากร 123,405,500.00 90,181,452.45 - 33,224,047.55 73.08 

งบดำเนินงาน 112,645,400.00 57,996,769.35 8,744,189.57 45,904,441.08 51.49 

งบลงทุน 2,900,000.00 - 1,041,000.00 1,859,000.00 - 

งบรายจ่ายอื่น 263,617,100.00 77,251,727.66 181,065,935.50 5,299,436.84 29.31 

งบอุดหนุนทั่วไป 7,910,000.00 3,217,245.10 - 4,692,754.90 40.67 

รวม 510,478,000.00 228,647,194.56 190,851,125.07 90,979,680.37 44.79

   การสอบทานงบทดลองทีไ่ดจ้ากระบบ 
GFMIS และการจดัทำรายงานการเงนิ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 
2555 สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 
302,947,192.33บาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ระยะสั้น 
(เงนิมดัจำจา่ยลว่งหนา้คา่สรา้ง - ซอ่มเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์
ใหก้บักรมธนารกัษ)์ จำนวน 121,035,910.50 บาท อาคาร 
และสิง่ปลกูสรา้งมลูคา่สทุธ ิจำนวน 106,183,229.19 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 39.95 และ 35.05 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลำดับ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 17,651,883.99 บาท 
ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ งิ น ท ด ร อ ง ร า ช ก า ร รั บ จ า ก ค ลั ง  
ระยะยาวจำนวน 1,500,000.00 บาท เจ้าหนี้ระยะสั้น  
จำนวน1,058,817.04 บาท และเงินประกันอื่น จำนวน  
1,056,376.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 8.49 5.99 และ 5.98  
ของหนี้สินรวมตามลำดับ 
  1.8 การตรวจสอบการดำเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันและการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย 
 

รวมทั้งสิ้น 228,647,194.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.79 

ของเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัสว่นงบลงทนุยงัไมม่กีารเบกิจา่ย 

และผลการเบิกจ่ายดังกล่าวตรงกับรายงานตามระบบ  

GFMIS ดังนี้ 
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   ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 โดยวธิปีระกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์

จำนวน 5 โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 

และวธิพีเิศษ รวม 8 โครงการ เพือ่ใหท้ราบวา่กระบวนการ 

จดัซือ้จดัจา้งปฏบิตัเิปน็ไปตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี 

วา่ดว้ยการพสัด ุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ระเบยีบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง  

อเิลก็ทรอนกิส ์ พ.ศ. 2549 และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

การสอบทานการบนัทกึรายการสรา้งใบสัง่ซือ้/สัง่จา้ง (PO) 

ในระบบ GFMIS ทั้งกรณีที่เป็นสัญญาและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  

และการเบิกจ่าย ผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติงาน 

โดยรวมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติ 

จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

หรือข้อตกลง หรือพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา 

การงดหรอืลดคา่ปรบั คณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุปน็ผูเ้สนอ 

ความเหน็ เพือ่ประกอบการพจิารณาของหวัหนา้สว่นราชการ 

หรอืจากผูม้อีำนาจในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาการขยาย 

ระยะเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ 

ในแตล่ะครัง้ ซึง่ปฏบิตัเิปน็ไปตามหนงัสอืสำนกันายกรฐัมนตรี 

ที่ นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553  

  1.9 การสอบทานการควบคุมครุภัณฑ์ 

ตามโครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) 

   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับ  

อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ใหด้ำเนนิโครงการระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตร ี

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) และสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้มีการติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ให้กับกระทรวง จำนวน 19 กระทรวง และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 เขา้สำรวจครภุณัฑท์ีห่นว่ยงานตา่ง ๆ  

รวม 17 หน่วยงาน (จากทั้ งหมด 33 หน่วยงาน) 

เพือ่สำรวจสภาพของอปุกรณค์อมพวิเตอรท์ีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

และการดแูลรกัษาอปุกรณเ์พือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานเกีย่วกบั 

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง 

  1.10 การสอบทานระบบการควบคุม  

ภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 (รายงาน แบบ ปส.)  

   การจัดทำระบบการควบคุมภายใน  

และการบริหารความเสี่ยง มีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

   (1) ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม  

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 กำหนดให้หน่วยรับตรวจ 

จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปภารกิจและ 

วตัถปุระสงคก์ารดำเนนิงานทีส่ำคญัในระดบัหนว่ยรบัตรวจ 

และระดับกิจกรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และ 

ความสลับซับซ้อนของส่วนงานในความรับผิดชอบ และ 

ให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และ 

ปรบัปรงุการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ทั้งนี้ การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน 

ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน  

ทุกคนขององค์กรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้เกิดขึ้น  

เพือ่สรา้งความมัน่ใจในระดบัทีส่มเหตสุมผลวา่การปฏบิตังิาน 

จะบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

   • ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ของการปฏิบัติงาน (Operation)  

   • ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานการเงนิ 

การบัญชี (Financial) 

   • การปฏิบัติตามกฎหมายและ  

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) 

   (2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจ  

เงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการกำหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ให้หน่วยรับตรวจจัดทำความเห็นว่า  

ระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรบัตรวจทีใ่ชอ้ยูม่มีาตรฐาน 

ตามระเบียบนี้หรือไม่ และให้รายงานผลการประเมิน 

ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน 
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การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้ง  

ข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของ  

การควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

  • สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control 

Environment)  

  • การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

  • กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

  • สารสนเทศและการสือ่สาร (Information 

and Communications) 

  • การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

  โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ 

การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และสรุป  

ความเหน็เสนอตอ่หวัหนา้สว่นราชการตามแบบรายงานผล 

การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)  

ผลการสอบทานพบวา่สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีดัทำ 

ระบบการควบคมุภายในบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

ภายใน คือ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การปฏิบัติงาน (Operation) ความเชื่อถือได้ของรายงาน  

การเงนิการบญัช ี(Financial) และการปฏบิตัติามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) การรายงาน  

ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ  

ผูต้รวจสอบภายในตามระเบยีบฯ ขอ้ 6 (แบบ ปส.) จงึไมพ่บ 

ข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ 

  1.11 การสอบทานการควบคมุภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  การบรหิารความเสีย่งแบง่ประเภทตามภารกจิ 

ดังนี้ 

  (1) ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี  

  (2) ภารกิจด้านราชการในพระองค์  

  (3) ภารกจิดา้นการบรหิารงานภายในองคก์ร  

  ผลการสอบทานการควบคุมภายในและ  

การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ  

ที่ยอมรับได้และมีข้อเสนอให้พิจารณาการเพิ่มรายการ  

ความเสีย่งเพือ่ประโยชนส์ำหรบัการปฏบิตัริาชการ สำหรบั 

การบริหารการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

  1) การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการบริหารสัญญา  

หรือบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประโยชน์ในการ 

บริหารสัญญาหรือบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป  

ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุ พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การตรวจรับตามสัญญาซื้อขาย  

และสญัญาจา้ง การคำนวณคา่ปรบัตามสญัญา การขยายเวลา 

การส่งมอบ การรับประกันความชำรุดบกพร่องและ 

หลักประกันสัญญา 

  2) การจดัหาพสัด ุ ยงัไมม่กีารควบคมุพสัด ุ

ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมทรัพย์สินของ  

ทางราชการและมีข้อมูลเพื่อพิจารณาการนำไปใช้ให้เกิด  

ประโยชนแ์ละความคุม้คา่ตอ่องคก์ร รวมทัง้เปน็การปฏบิตั ิ

ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุ พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  1.12 สอบทานรายงานผลการดำเนินงาน  

ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร  

รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  ผลการสอบทานการปฏิบั ติ ต ามแผน  

การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับ 

ส่วนงานย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 

31 มนีาคม 2555 (แบบตดิตาม - ปย.3) พบวา่ ณ วนัที ่

31 มีนาคม 2555 ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ 

ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรม  

  1.13 การสอบทานผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบ่งเป็น 4 มิติ  ดังนี้  
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1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

3) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 

4 )  ด้ านการพัฒนาองค์การ 

  1.14 การสอบทานผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ 

ราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง  

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 แบ่งมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

เปน็ 2 มติ ิคอื มติทิี ่1 มติภิายนอก มปีระเดน็การประเมนิ 

คือ (1) การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 

และ (2) การประเมินคุณภาพ มิติที่  2 มิติภายใน 

มีประเด็นการประเมิน คือ (1) การประเมินประสิทธิภาพ  

และ (2) การพัฒนาองค์การผลการประเมินตนเองของ  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือนแรกของปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม 

2.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

  1.15 การสอบทานผลการดำเนินงานของ  

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมจำนวน 12 โครงการ  

   ผลการสอบทานพบว่าขออนุมัติ 

ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ คงเหลือ 9 โครงการ  

ทั้งนี้ มี 1 โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

และพบว่าบางโครงการมีปัญหาอุปสรรคการดำเนิน  

โครงการ ได้เสนอแนะให้เร่งรัดให้มีการปฏิบัติตาม 

แผนการดำเนินการของโครงการ ติดตามผลการ 

ดำเนินการในทุกขั้นตอนของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

รวมทั้งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วควรมีการประเมินผล  

การดำเนินการตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (ผลผลิต  

และผลลัพธ์) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานหรือ 

การดำเนินโครงการในปีต่อไป 

 2. สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 

มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 

  2.1 การตรวจสอบการจัดทำรายงาน  

การเงินการบัญชีเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554  

   ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ส ำ ห รั บ  

เดื อนตุลาคม 2554 พบว่ ามี ผลขาดทุน  จำนวน 

1,908,402.67 บาท เนื่องจากมีเพียงรายได้งานพิมพ์ทั่วไป 

แต่ไม่มีรายได้ งานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาและงานพิมพ์ 

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนผล 

การดำเนินงานเดือนพฤศจกิายน 2554 มกีำไรสทุธจิำนวน 

3,599,766.78 บาท เนื่องจากมีรายได้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น 

รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากงานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาและ  

งานพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 59.81 ของรายได้รวม จึงเสนอแนะ 

ให้สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุ เบกษา  

ประสานงานกบัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่วางแผน 

การรบังานพมิพร์าชกจิจานเุบกษา รวมทัง้ ควรหาแนวทาง 

การรับงานพิมพ์ทั่วไปเพิ่มขึ้น (เมื่อมีกำลังการผลิตเหลือ) 

เพื่อก่อให้ เกิดรายได้แก่  สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี  

และราชกิจจานุเบกษา 

  2.2 ตรวจสอบการเงินการบัญชีและ  

การพัสดุ  

   ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

การเงินการบัญชีและการพัสดุ เดือนธันวาคม 2554 - 

กุมภาพันธ์ 2555 มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ได้รับ  

อนุมัติจากผู้มีอำนาจ การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จัดซื้อแล้ว จำนวน 18 

รายการ และมีการควบคุมครุภัณฑ์ที่จัดซื้อโดยให้รหัส 

ครุภัณฑ์และบันทึกรายการในทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วน  

ทุกรายการ และผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน (ตุลาคม  

2554 -  กุมภาพันธ์  2555)  มีกำไรสุทธิ  จำนวน 

6,391,719.44 บาท 
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  2.3 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ซื้ อ 

จัดจ้าง สำหรับเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2555 พบว่า 

การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ  

ดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เสนอผู้อำนวยการ  

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีทราบทุกครั้ง 

  2.4 การตรวจสอบการเงินการบัญชีและ  

การสอบทานรายงานการเงิน 

   ผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี 

และการสอบทานรายงานการเงิน (มีนาคม 2555 - 

กรกฎาคม 2555) พบว่า การเรียกข้อมูลเงินฝากคลังจาก 

ระบบ GFMIS จากเครือ่ง Terminal ทีก่ลุม่ตรวจสอบภายใน 

เรียกข้อมูลกับรายงานเงินเงินฝากคลังที่สำนักพิมพ ์

คณะรฐัมนตรเีรยีกขอ้มลูจากระบบ GFMIS มคีวามแตกตา่งกนั 

แม้ว่าจะเรียกข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน จึงให้เจ้าหน้าที่ 

สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษาแจง้ปญัหา 

ดงักลา่วใหก้บักรมบญัชกีลางทราบและเหน็ควรใหเ้จา้หนา้ที ่

ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบเงินฝากคลังอย่างสม่ำเสมอ  

เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารเงินฝากคลังของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 

และราชกิจจานุเบกษา 

  2.5 การสอบทานการจัดทำงบการเงิน 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับ  

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้ 

   (1) รายงานแสดงฐานะการเงิน 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2555 และ 

เปรียบเทียบกับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

รายการ
ปี2555

(บาท)

ปี2554

(บาท)

ร้อยละเพิ่มขึ้น

(ลดลง)

จากปี2554

สินทรัพย์รวม 169,864,661.08 146,424,940.40 16.01 

หนี้สินรวม 4,465,041.21 2,846,387.79 56.87 

เงินทุนหมุนเวียน 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 

กำไรสะสม 157,899,619.87 136,078,552.61 16.04 

กำไรสุทธิ 21,821,067.26  19,268,737.50  13.25 

  สำนกัพมิพค์ณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 

มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 16.01  

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.87 และมีกำไรสุทธิ 

เพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ 13.25 เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยรวมป ี2555 

ลดลงจากปี 2554 จำนวน 15,909,300.55 บาท หรือ 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.94 ของค่าใช้จ่ายรวมปี 2554 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต 
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ส่ว
นท

ี่2


อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี2555 ปี2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 33.96 45.72 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เท่า 32.53 43.29 

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า เท่า 12.58 13.05 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.01 27.96 

อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์    

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 0.46 0.63 

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เท่า 3.60 3.61 

อัตราส่วนเกี่ยวกับภาระหนี ้    

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่า 2.63 1.94 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร    

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 12.85 13.16 

อัตราส่วนกำไรสุทธ ิ ร้อยละ 27.82 20.99 

   (2) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

กับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

  ผลการวิเคราะห์การบริหารสภาพคล่อง 

เพื่อวัดความสามารถที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด  

เพื่อชำระหนี้ระยะสั้นที่ถึงกำหนด พบว่า ปี  2555 

มีสภาพคล่องน้อยกว่าปี  2554 เนื่องจากปี 2554 

ใช้ระยะเวลาในการติดตามลูกหนี้การค้าประมาณ 

27 วัน แต่ปี 2555 ใช้เวลา 29 วัน รวมทั้งความสามารถ  

ในการชำระหนี้ระยะสั้นน้อยกว่าปี 2554 สืบเนื่องจาก 

สภาพคล่องดังกล่าว และพบว่าการนำสินทรัพย์รวมไปใช้ 

ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน น้อยกว่าปี 2554  

เนื่องจากสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็นเงินฝากคลัง 

  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการนำ  

สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ทั้ งหมดไปบริหารจัดการเพื่อ  

ก่อให้เกิดรายได้ (สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักร) 

พบว่าปี  2555 มีความสามารถในการนำสินทรัพย์  

ถ า ว ร ไปบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ใกล้เคียง 

กับปี 2554 
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่3


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณวันที่30กันยายน2555

 

  

 

  

  หมายเหตุ บาท

สินทรัพย์    

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 7,575,888.79 

 ลูกหนี้ระยะสั้น 4 1,940,074.00 

 รายได้ค้างรับ 5 97,294.72 

 วัสดุคงเหลือ  1,408,348.05 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  11,021,605.56

    

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 6 173,297,279.18 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7 79.00 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  173,297,358.18

รวมสินทรัพย์  184,318,963.74
   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณวันที่30กันยายน2554

 
     

  หมายเหตุ  บาท

หนี้สิน     

 หนี้สินหมุนเวียน    

 เจ้าหนี้ระยะสั้น 8  2,503,526.75 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9  1,582,818.93 

 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 23  0.00 

 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า   7,741,884.12 

 เงินประกันอื่น   341,986.00 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน   12,170,215.80

     
 หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว   441,469.35 

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   1,500,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,941,469.35

รวมหนี้สิน    14,111,685.15

สินทรัพย์สุทธิ   170,207,278.59

     
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

  ทุน   217,970,561.17 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  101,005,492.99  

 หัก ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด  (810,809.82) 100,194,683.17 

 หัก รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   (147,957,965.75) 

 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   (47,763,282.58) 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   170,207,278.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ส่ว
นท

ี่3


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปี

ณวันที่30กันยายน2554

หมายเหตุ บาท

รายได้จากการดำเนินงาน    

 รายได้จากรัฐบาล    

 รายได้จากเงินงบประมาณ 10  717,607,423.76  

 รวมรายได้จากรัฐบาล   717,607,423.76  

 รายได้จากแหล่งอื่น    

 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก   13,200.00  

 รายได้จากการบริจาค (สินทรัพย์รับบริจาค)   182,756.68  

 รายได้ระหว่างหน่วยงาน    

  TR-ปรับเงินฝากคลัง  5,274,289.00  

  หัก TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ 

ให้กรมบัญชีกลาง 

 5,274,289.00 0.00 

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น   195,956.68 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน   717,803,380.44  

     

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11  143,091,768.51  

 ค่าบำเหน็จบำนาญ 12  37,133,682.60  

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 13  3,044,961.42  

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 14  1,280,928.26  

 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 15  625,593,507.28  

 ค่าสาธารณูปโภค 16  16,451,626.03  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 17  35,083,240.67  

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น   4,081,631.42  

 ค่าใช้จ่ายอื่น    
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หมายเหตุ บาท

  TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ 

จากกรมบัญชีกลาง 

 8,039,836.50  

  หัก TE-ปรับเงินฝากคลัง  8,039,836.50 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน   865,761,346.19

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน   (147,957,965.75)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

จากกิจกรรมตามปกติ

   

 กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย ์   0.00 

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ   (147,957,965.75)

รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   (147,957,965.75)

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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หมายเหตุที่1ข้อมูลหน่วยงาน

 1.1วิสัยทัศน์ 

  สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีปน็หนว่ยงานหลกั 

ที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหาร  

ราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัเิพือ่ประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศชาติ 

และประชาชน 

 1.2พันธกิจ 

  การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ  

ระบบบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และสรา้งเสรมิ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและ 

ประสานงานราชการกบัคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา สว่นราชการ 

ในพระองค์  ส่ วนราชการ และองค์กรที่ เกี่ ยวข้อง 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

หมายเหตุที่2สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 2.1หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง 

โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี  

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่  2 ตามประกาศ 

กระทรวงการคลั ง  เมื่ อ วั นที่  6  มกราคม  2546  

การจัดประเภทและการแสดงรายงานในงบการเงิน  

ถื อปฏิบั ติ ต ามหนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ด่ วนที่ สุ ด  

ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 

 

 

 2.2หน่วยงานที่เสนอรายงาน 

  รายการทีป่รากฏในงบการเงนิรวมถงึรายการ 

ที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

ทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีชใ้นการดำเนนิงาน ซึง่เปน็  

รายการที่ เกิดขึ้นในส่วนกลางและสำนักเลขาธิการ  

คณะรัฐมนตรีมีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ 

เงินทุนสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  

ซึ่ งแยกแสดงงบการเงินต่างหากไม่นำมาแสดงรวม  

ในงบการเงินนี้ 

 2.3ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน 

  รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ รวมถงึสนิทรพัย ์

หนีส้นิ รายได ้ และคา่ใชจ้า่ยซึง่เปน็ของรฐับาลในภาพรวม 

แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและ  

บรหิารจดัการใหแ้กร่ฐับาลภายใตอ้ำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น 

ของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินงานของ 

หนว่ยงานเอง ไมว่า่รายการดงักลา่วจะเปน็รายการทีเ่กดิจาก 

เงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 

 2.4การรับรู้รายได้ 

  2.4.1 รายได้แผ่นดินรับรู้ เมื่อได้รับเงิน  

และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และ  

ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในรายงาน  

รายได้แผ่นดิน 

  2.4.2 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ 

เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
  2.4.3 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้  
เมื่อเกิดรายได้ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 
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 2.5ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น 

  รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน  

ตามจำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจาก  

เงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ 

 2.6วัสดุคงเหลือ 

  แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ 

โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

 2.7ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 

  อาคารรวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งาน  

ของอาคาร หรือปรับปรุงให้ประสิทธิภาพการทำงาน 

ดขีึน้กวา่เดมิเปน็อาคารทีห่นว่ยงานมกีรรมสทิธิ ์ แสดงเปน็ 

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 

  อปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม 

จัดประเภทตามหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่าย  

ตามงบประมาณปี 2540 ของกองกฎหมายและระเบียบ   

สำนักงบประมาณ 

  - อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2540 

ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ 

  - อปุกรณท์ีไ่ดม้าตัง้แตป่งีบประมาณ 2540 - 

2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 

  - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  

เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

 2.8สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 

  แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม 

 2.9ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณ  

จากราคาทนุของอาคาร สิง่ปลกูสรา้ง อปุกรณ ์และสนิทรพัย ์

ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ  

ของสินทรัพย์ ดังนี้ 

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี 

  อุปกรณ์ 2 – 12 ปี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 – 15 ปี 

 2.10เจ้าหนี้ 

  รับรู้ เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจาก  

ผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว 

 2.11ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  รบัรูเ้มือ่เกดิคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย โดยประมาณคา่ 

ตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น 

 2.12รายได้รอการรับรู ้

  รบัรูเ้มือ่ไดร้บับรจิาคหรอืไดร้บัความชว่ยเหลอื 

เป็นเงินหรือสินทรัพย์และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อ  

ดำเนินงาน 

  เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือ 

สินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ  

ภายในรอบระยะเวลาบญัช ีใหบ้นัทกึเปน็รายไดท้ัง้จำนวน 

  เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์  

ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่า  

หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้ 

และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลา  

เพื่อจับคู่รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 2.13ทุน 

  รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์ 

คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน 
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 2.14 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 

  เงินรับชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายแต่ละตระกูล แต่ละ 

ชั้นตราต่าง ๆ  นำฝากกระทรวงการคลังบัญชีเงินฝาก 

เพื่อบูรณะทรัพย์สิน “รหัสบัญชีย่อย 770” ไว้ใช้จ่าย 

เพื่อสร้างหรือซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและ  

ชั้นตราต่าง ๆ  ได้ตามความเหมาะสม สำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีใช้จ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินได้ 

ภายในระยะเวลาแตล่ะงวด งวดละไมเ่กนิ 2 ปงีบประมาณ 

โดยถือวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณที่มี เลขคู่ 

เป็นระยะเวลาสิ้นสุดงวดนั้น ๆ  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 

แต่ละงวดให้นำเงินที่เหลืออยู่ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัสิน้งวด รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้ 

จึงเป็นหนี้สินหรือภาระผูกพันของสำนักเลขาธิการ  

คณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

เงนิรายรบัเพือ่บรูณะทรพัยส์นิ แนบทา้ยหนงัสอืกรมบญัชกีลาง 

ที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 

 2.15 ภาระผูกพัน 

  เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชี 

ทีม่ผีลผกูพนัตอ่สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนระยะยาว 

แตไ่มส่ามารถรบัรูเ้ปน็หนีส้นิได ้ เนือ่งจากยงัมคีวามไมแ่นน่อนวา่ 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องสูญเสียหรือ 

การทีม่ผีลประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิเพือ่ชำระภาระผกูพนันัน้ 

หรือไม่ สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

เพียงพอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปิดเผย 

ภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 เงินทดรองราชการ 1,500,000.00

 เงินฝากคลัง 5,276,531.12

 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 799,357.67

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,575,888.79

หมายเหตุที่4ลูกหนี้ระยะสั้น 

บาท 

หมายเหตุที่3เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บาท 

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 300,000.00

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 0.00

 เงินจ่ายล่วงหน้า 1,640,074.00

 รวมลูกหนี้ระยะสั้น 1,940,074.00
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ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 97,294.72

รวมรายได้ค้างรับ 97,294.72

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

อาคารสํานักงาน 268,500,011.28

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 169,525,455.52

อาคารสำานักงาน(สุทธิ) 98,974,555.76

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 720,182.50

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 370,031.75

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น(สุทธิ) 350,150.75

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ) 99,324,706.51

อุปกรณ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 12,815,653.02

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 8,264,793.26

ครุภัณฑ์สำานักงาน(สุทธิ) 4,550,859.76

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,934,580.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 4,947,713.21

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สุทธิ) 986,866.79

หมายเหตุที่5รายได้ค้างรับ 

บาท 

หมายเหตุที่6ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 

บาท 
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หมายเหตุที่6ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)(ต่อ) 

บาท 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,192,819.02

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,913,169.86

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(สุทธิ) 279,649.16

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,257,103.59

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,725,637.61

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(สุทธิ) 531,465.98

ครุภัณฑ์โรงงาน 59,801.39

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 16,252.14

ครุภัณฑ์โรงงาน(สุทธิ) 43,549.25

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 5,012.88

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(สุทธิ) 2,691.12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 170,728,424.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 103,681,992.94

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สุทธิ) 67,046,431.06

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,949,974.54

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,418,919.99

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(สุทธิ) 531,054.55
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เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 2,246,985.25

รับสินค้า/ใบสําคัญ 89,000.00

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 167,541.50

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 2,503,526.75

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 724,798.42

ใบสําคัญค้างจ่าย 858,020.51

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,582,818.93

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17,438,871.00

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม 17,438,792.00

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) 79.00

หมายเหตุที่6ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)(ต่อ) 

บาท

ครุภัณฑ์อื่น 158,455.82

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 158,450.82

ครุภัณฑ์อื่น(สุทธิ) 5.00

อุปกรณ์(สุทธิ) 73,972,572.67

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 173,297,279.18

หมายเหตุที่7สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

บาท 

หมายเหตุที่8เจ้าหนี้ระยะสั้น 

บาท 

หมายเหตุที่9ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บาท 
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รายได้จากงบบุคลากร 121,290,314.71

รายได้จากงบลงทุน 30,616,415.49

รายได้จากงบดําเนินงาน 104,144,717.57

รายได้จากงบอุดหนุน 4,415,591.54

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 401,933,486.17

รายได้จากงบกลาง 56,321,295.48

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 1,114,397.20

รวมรายได้จากงบประมาณ 717,607,423.76

หมายเหตุที่10รายได้จากรัฐบาล-เงินงบประมาณ

บาท 

หมายเหตุที่11ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

บาท 

เงินเดือน 106,004,332.11

ค่าล่วงเวลา 2,133,370.00

เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 134,668.38

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,090,695.32

เงินค่าครองชีพ 646,133.27

ค่าจ้าง 5,920,586.80

เงินรางวัล 1,999,999.50

รวมเงินเดือนและค่าจ้าง 123,929,785.38

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 1,746,835.54

เงินสมทบ กบข. 2,620,253.31

เงินสมทบ กสจ. 149,974.20

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 282,378.00

ค่าเช่าบ้าน 493,159.68
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บํานาญปกติ 23,706,417.35

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 455,030.40

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 3,259,084.70

เงินบําเหน็จตกทอด 2,422,739.60

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 800,000.00

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบํานาญตาย 222,997.71

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง 1,312,700.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร 45,692.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ 3,739,174.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ 1,150,832.84

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บํานาญ 8,000.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บํานาญ 11,014.00

รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ 37,133,682.60

ค่าตอบแทนรถประจําตําแหน่ง 1,526,400.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร 967,688.50

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 89,550.00

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 7,876,239.23

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 8,862,181.75

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ 2,095,825.13

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน 224,500.00

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 103,237.02

รวมเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว 11,285,743.90

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 143,091,768.51

หมายเหตุที่11ค่าใช้จ่ายบุคลากร(ต่อ) 

บาท

หมายเหตุที่12ค่าบำเหน็จบำนาญ

บาท 
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หมายเหตุที่13ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

บาท 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ 1,673,768.42

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ 1,339,200.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก 31,993.00

รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,044,961.42

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 1,056,692.56

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ 224,235.70

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,280,928.26

หมายเหตุที่14ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บาท 

หมายเหตุที่15ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

บาท 

ค่าวัสดุ 6,562,109.17

ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา 4,170,368.68

ค่าเชื้อเพลิง 499,547.06

ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 2,713,890.00

ค่าตอบแทนอื่น 290,293.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 0.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ 212,554.10

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,840,162.83

ค่ารับรองและพิธีการ 0.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 817,507.44

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 151,553.81

ค่าประชาสัมพันธ์ 32,370,641.50

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 574,964,879.69

รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย 625,593,507.28
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ค่าไฟฟ้า 5,894,848.38 

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล 366,984.41 

ค่าโทรศัพท ์ 1,392,177.98 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,400,371.26 

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 397,244.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,451,626.03

หมายเหตุที่16ค่าสาธารณูปโภค

บาท 

หมายเหตุที่17ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

บาท 

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสํานักงาน 13,672,233.25

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 44,812.17

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สํานักงาน 1,250,300.36

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์ 355,810.43

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 78,853.96

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 239,837.84

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 11,183.20

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 963.00

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,041,975.89

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 378,775.36

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น 391.21

ค่าตัดจําหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,104.00

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 35,083,240.67
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หมายเหตุที่18รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน(2555) 

หน่วย:บาท 

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ผูกพันปี2556 เบิกจ่าย คงเหลือ

1. แผนงาน:พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบบุคลากร 104,213,400.00 0.00 0.00 101,970,260.17 2,243,139.83

งบดําเนินงาน 95,825,781.67 2,850,000.00 7,143,546.82 85,598,545.78 233,689.07

งบลงทุน 4,700,338.33 1,070,039.00 2,703,117.00 439,444.00 487,738.33

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 3,148,000.00 1,100,000.00 323,400.00 1,626,334.23 98,265.77

รวม 207,887,520.00 5,020,039.00 10,170,063.82 189,634,584.18 3,062,833.00

 ผลผลิต การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบบุคลากร 19,192,100.00 0.00 0.00 19,004,187.33 187,912.67

งบดําเนินงาน 13,344,900.00 0.00 1,322,846.00 11,837,304.62 184,749.38

งบลงทุน 1,457,980.00 0.00 738,300.00 623,360.00 96,320.00

งบรายจ่ายอื่น 260,685,500.00 200,000.00 748,465.00 259,582,509.31 154,525.69

รวม 294,680,480.00 200,000.00 2,809,611.00 291,047,361.26 623,507.74

2. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย

งบเงินอุดหนุน 7,910,000.00 3,300,000.00 0.00 4,377,183.21 232,816.79

รวม 7,910,000.00 3,300,000.00 0.00 4,377,183.21 232,816.79

รวมทั้งสิ้น 510,478,000.00 8,520,039.00 12,979,674.82 485,059,128.65 3,919,157.53
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หมายเหตุที่19รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน(2554)

หน่วย:บาท 

รายการ
เงินกันไว้เบิก
สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)
ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2556 เบิกจ่ายปี2555 คงเหลือ

1.แผนงาน:บริหารจัดการภาครัฐ

 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 3,420,429.01 0.00 1,519,400.00 1,862,357.12 38,671.89

งบลงทุน 60,301,029.99 14,584,380.00 18,418,500.00 25,694,549.99 1,603,600.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 63,721,459.00 14,584,380.00 19,937,900.00 27,556,907.11 1,642,271.89

 ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 5,332,328.01 0.00 0.00 5,332,328.01 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 127,081,600.50 0.00 0.00 126,939,860.49 141,740.01

รวม 132,413,928.51 0.00 0.00 132,272,188.50 141,740.01

2.แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 196,135,387.51 14,584,380.00 19,937,900.00 159,829,095.61 1,784,011.90

หมายเหตุประกอบ 

 ยอดเงนิกนัไวเ้บกิสทุธเิหลือ่มป ี 2554 รายการเงนิจงูใจ จำนวน 4,000,000 บาท ไดด้ำเนนิการเปลีย่นแปลง 

เปน็รายการคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาองคก์รแลว้ จำนวน 2,000,000 บาท มกีารกอ่หนีผ้กูพนั จำนวน 1,957,120 บาท 

และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 42,880 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีการเบิกจ่ายจำนวน 17,120 บาท 

ซึ่งปรากฏอยู่ในงบลงทุน ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ที่ กค 0406.6/31278 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ส่วนเงินจูงใจที่เหลืออีก จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อนำมา  

จัดสรรเป็นโบนัสอยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางอนุมัติซึ่งตัวเลขไม่ได้แสดงยอดในหมายเหต ุ
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หมายเหตุที่20รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน(2553) 

หน่วย:บาท 

รายการ

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2556 เบิกจ่ายปี2555 คงเหลือ

1.แผนงาน:บริหารจัดการภาครัฐ

 ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 3,091,671.39 0.00 0.00 3,075,245.49 16,425.90

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 3,091,671.39 0.00 0.00 3,075,245.49 16,425.90

 ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 14,010,000.00 0.00 0.00 13,962,633.69 47,366.31

รวม 14,036,000.00 0.00 26,000.00 13,962,633.69 47,366.31

2.แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 17,127,671.39 0.00 26,000.00 17,037,879.18 63,792.21
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หมายเหตุที่21รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน(2552)

หน่วย:บาท 

รายการ

เงินกันไว้เบิก

สุทธิเหลื่อมปี

(สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน ผูกพันปี2556 เบิกจ่ายปี2555 คงเหลือ

1.แผนงาน:บริหารจัดการภาครัฐ

 ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 335,000.00 0.00 0.00 335,000.00 0.00

งบลงทุน 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00

 ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

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

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00 0.00



115รายงานประจำปี 2555 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ว
นท

ี่3


หมายเหตุที่22ภาระผูกพัน 

 
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภาระผูกพันตามสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 35 รายการ 

เป็นจำนวนเงิน 32,943,574.82 บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)  

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ปี 2553 จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,000.00

2. ปี 2554 จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 19,937,900.00

3. ปี 2555 จํานวน 30 รายการ เป็นเงิน 12,979,674.82

รวมทั้งสิ้น จํานวน 35 รายการ รวมเป็นเงิน 32,943,574,.82

บาท 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  

  รายได้ค่าขายหนังสือราชการ 567,540.00 

  รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 88,746.55 

  รายรับจากการขายครุภัณฑ ์ 0.00 

  รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 656,286.55

 รายได้อื่น  

  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 4,606.96 

  รายได้จากค่าปรับอื่น 256,821.00 

  รายได้เงินเหลือจ่าย 328,006.08 

หมายเหตุที่23รายงานรายได้แผ่นดิน 

บาท 
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หมายเหตุที่23รายงานรายได้แผ่นดิน(ต่อ) 

บาท

  รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 2,132.00 

  รวมรายได้อื่น 591,566.04 

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 1,247,852.59

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,247,852.59

หักรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 1,247,852.59 

รายได้แผ่นดินนำส่งคลังสูง(ต่ำ)กว่ารายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 0.00





คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี2555

ที่ปรึกษาคณะทำางาน   นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

        นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

        นายนายอํานาจ  พัวเวส  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

        นายศิริ  เลิศธรรมเทวี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานคณะทำางาน   นายสมชาย  พฤฒิกัลป์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะทำางาน      สำานักบริหารกลาง

        นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

        นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

        นายประกิจ  อุทัยศรี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

        กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

        นายสุชาติ  วิภาสธวัช  ผู้อํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

        นางลําพลึง  เพ็งตะโก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

        สำานักนิติธรรม

        นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข  ผู้อํานวยการสํานักนิติธรรม

        นายสมโภชน์  ประเสริฐดี  นิติกรชํานาญการพิเศษ

        สำานักบริหารงานสารสนเทศ

        นางสมสมร  มังคลพันธุ์  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ

        นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

        สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

        นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

        นางสาวกรุณา  จุฑานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

        สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

        นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

        นายศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

        สำานักส่งเสริมและประสานคณะรัฐมนตรี

        นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

        นางสาววัลภา  สุขผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

        สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

        นางสมศรี  นาคจํารัสศร ี  ผู้อํานวยการสํานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

        นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

        นายชัยพร พงษ์จินดากร  อาลักษณ์ชํานาญการพิเศษ

        กลุ่มตรวจสอบภายใน

        นางสาวยุภา  ทองถม  ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

        นายชลวิทย์  จุลบุตร   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

        สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

        นางนิภา  ตรงเที่ยง   รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
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สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เจ้าของ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทรศัพท์ 0-2280-9000

 www.cabinet.thaigov.go.th

จำานวน 600 เล่ม

ISBN 978-616-7749-02-0

พิมพ์ที่ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทรศัพท์ 0-2243-0613 โทรสาร 0-2243-1820

 www.publishing.soc.go.th

หนั งสื อ เล่ มนี้ ใช้ นวั ตกรรม เพื่ อสิ่ ง แวดล้ อม  

ท ำ จ า ก ก ร ะ ด า ษ ที่ ป ร า ศ จ า ก ส า ร ค ล อ รี น  

ในการผลิต ลดการใช้เยื่อไม้มากกว่ากระดาษ 

ปกติ 50% 

This book is an environmental-friendly 

innovation, totally chlorine-free in production 

and reduce 50% of wood fiber than 

traditional paper. 
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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