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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2556
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และบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก
ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้าง
เป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผูป้ ฏิบตั บิ ริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
แม้กระทั่งคำ�วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติ
วินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำ�วิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญา
และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำ�เร็จผล
เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556
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สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะน�ำไปสู่ความอยู่ดีกินดี ของประชาชน
และความสงบสุขร่มเย็นของประเทศชาติ ด้วยการผลักดันการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งยังได้ก�ำ หนด
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทาง
วิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในรอบปีที่ผ่านมา ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
วิธกี ารท�ำงาน การพัฒนาบุคลากร พร้อมทัง้ ได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
เชือ่ มโยงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการกับหน่วยงานต่าง ๆ บนหลักของความรอบรู้
รอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลได้รับการขับเคลื่อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการณ์ มีการพัฒนาระบบ
การท�ำงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้อง
กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ต่างมุ่งมั่น
ทุ่มเท และเสียสละ มีความอดทน และความสามัคคีร่วมกันในการท�ำ งานที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ส�ำเร็จลุล่วง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป

			

นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เครื่องหมายราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ
และพระอุณาโลมสีทอง ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองชั้น
พื้นรูปทรงเสมาสีเขียวนวล ขอบสีทอง
หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน

เบื้องบน มีกระจังรัศมีเก้าแฉกดุนนูนสีทอง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองสถาพร
ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง)
พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีด�ำ)
พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เบื้องล่าง เป็นแพรแถบสีแดงบรรจุอักษรคติพจน์ว่า
“รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา”

ท�ำเนียบผู้บริหาร
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กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
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1. นายสุชาติ วิภาสธวัช
2. นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง

		

ผู้อ�ำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหาร
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1. นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
2. นางสุชาดา แจ่มผล
3. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนโกวิท
4. นางบุณณิกา วงศ์วานิช
5. นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนิติธรรม

		

ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

6. นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
7. นายพงศ์เทพ พ่วงเสมา
8. นายสิริทัศน์ อาภะระโณ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฏหมายเศรษฐกิจ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฏหมายสังคม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฏหมายมั่นคง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ
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1. นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

2. นางสาวกรุณา จุฑานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี
3. นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน
4. นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข
5. นางดารารัตน์ อินทโสภา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงและบริหารราชการ
6. นางอัชรา รัชตะวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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นายธีระพงศ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
นางวรรณวิมล สินุธก
นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์
นางนวลสวาท โฆศิรินนท์
นางภิรมย์ ธรรมศิริ
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1. นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
2. นางสาววัลภา สุขผล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 1
3. นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 2
4. นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 3
5. นางสาววัชรี สิงหราช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5

7
6

3

2

4
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
นายสถาพร ทรงพร
นายชัยพร พงษ์จินดากร
นายธวพงศ์ อ่อนนุช
นางกรรณิกา งามท้วม
นายสมชาย พิณนุวัตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานฐานันดร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานลิขิต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นายชลวิทย์ จุลบุตร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวยุภา ทองถม

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นางนิภา ตรงเที่ยง

รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐนมตรีและราชกิจจานุเบกษา

ส่ ว น ที่

1

ข้อมูลภาพรวมของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำ�นักงบประมาณ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

สำ�นักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐในกำ�กับของนายกรัฐมนตรี
องค์การมหาชนภายใต้การกำ�กับดูแลของนายกรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่ 1

สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
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ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงสร้างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนที่ 1

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำ�นักบริหารกลาง

สำ�นักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำ�นักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำ�นักนิติธรรม

สำ�นักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สำ�นักบริหารงานสารสนเทศ

สำ�นักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา *
* เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
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		 อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ด�ำเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ขอรับความยินยอม
หรือความเห็น สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา ตลอดจนเรือ่ งทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา
และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการเกีย่ วกับงานในอ�ำนาจหน้าทีแ่ ก่ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
4. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1. ส�ำนักบริหารกลาง (สบก.)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักบริหารกลาง

1. จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพือ่ ควบคุม ประสานงาน
และติดตามกระบวนการน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน�ำเรื่อง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
กลุ่มงานสารบรรณ
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
2. ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับการใช้หอ้ งประชุมและ
กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
กลุ่มช่วยอ�ำนวยการ
ของคณะรัฐมนตรี
การรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ
ตลอดจนการประชุมภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4.  ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอ�ำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลรวมทัง้ งานสวัสดิการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
8. ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึง่ มิได้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
9. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการให้บริการ
และอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
กลุ่มบริหารวาระการประชุม
กลุ่มอ�ำนวยการและสรุปผล
2. ประมวลและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานการประชุม
คณะรัฐมนตรี
3. ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ในการด�ำเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ
4. ประสานการปฏิบัติงานกับส�ำนักนิติธรรม ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
5. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
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1. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มกฎหมาย
และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
เศรษฐกิจ
สังคม
ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
กลุ่มกฎหมาย
หรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ
กลุ่มนิติบัญญัติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และองค์กรอิสระ
และคมนาคม
และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ความมั่นคง
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศพระบรมราชโองการทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย เพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือ
มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
3. ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน�ำร่างกฎหมายและ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
4. ประสานการจัดท�ำค�ำชี้แจงและค�ำให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
และประสานติดตามการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
5. ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
6. ประสานงานกับรัฐสภาในการน�ำร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา  การรับร่างกฎหมายทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเสนอมาเพื่อพิจ ารณาก่อนรับหลัก การ กระทู ้ ถ าม ญั ต ติ ตลอดจนรายงานและ
ข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด�ำเนินการไปยัง
รัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
7. ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค�ำพิพากษา
และค�ำวินิจฉัยของศาล และเรื่องส�ำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
8. ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
9. ตรวจสอบ จ�ำแนกประเภทและจัดล�ำดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา
จัดท�ำข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมาย
และเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักนิติธรรม

ส่วนที่ 1

3. ส�ำนักนิติธรรม (สนธ.)
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ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ

4. ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)

ส�ำนักบริหารกลาง

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐมนตรี

1. เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูล
และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์
ข้ อ มู ล ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
กลุ่มประมวลผลข้อมูล
ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
และมติคณะรัฐมนตรี
2. ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้บริก ารแก่ส่วนราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
3. พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสือ่ สารเกีย่ วกับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
5. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

5. ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)
1. ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงาน
ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์
เกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกบั ส่วนราชการ
และติดตามนโยบายพิเศษ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา  วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีทลี่ า้ สมัย
ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนาและ
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
การศึกษาและสาธารณสุข
ความมั่นคงและบริหารราชการ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
3.   ประมวล ติดตาม และเร่งรัดด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงาน
ให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. ด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ก� ำ หนดแนวทาง ระบบ รู ป แบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ตลอดจนการติดตาม
การด�ำเนินการตามนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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1. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ เสนอความเห็นในเรือ่ งทีก่ ระทรวง ทบวง กรม
กลุ่มงานจัดท�ำ
และหน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัย
มติคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานเศรษฐกิจ
และตอบข้อหารือ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนา
กลุ่มงานสังคม
กลุ่มงานความมั่นคง
ระบบราชการความมัน่ คงและการต่างประเทศ และแจ้งค�ำสัง่ นายกรัฐมนตรี
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะกรรมการรั ฐ มนตรี ค ณะต่ า ง ๆ
ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนา
กลุ่มงานการบริหาร
ระบบงานภาครัฐ
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบ
ข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะกรรมการรั ฐ มนตรี ค ณะต่ า ง ๆ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ในเรื่องประเภททั่วไป
3. ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การน� ำ เรื่ อ งที่ มิ ใ ช่ ร ่ า งกฎหมายหรื อ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
4. ประสานการปฏิบตั งิ านกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

7. ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.)
1. ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล
ส�ำนักส่งเสริมและประสานงาน
ส�ำนักบริหารกลาง
เร่งรัด และพัฒนา รวมทัง้ จัดท�ำและเผยแพร่รายงานแสดงผลการด�ำเนินการ
คณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
2. รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ำค�ำแถลงนโยบาย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ของคณะรัฐมนตรีเพือ่ แถลงต่อรัฐสภา  จัดพิมพ์และเผยแพร่คำ� แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี จัดท�ำข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพือ่ ประสานงาน
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการน�ำนโยบายดังกล่าว
ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ความเห็ น ของสมาชิ ก รั ฐ สภาต่ อ แนวนโยบาย
และผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1

6. ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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4. ด�ำเนินการพัฒนา  ก�ำหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
5. ด�ำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด�ำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
6. ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
7. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์กร จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี รายงานผล
การด�ำเนินงานประจ�ำปี การบริหารการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

8. ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)
ส�ำนักอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

ส่วนที่ 1

กลุ่มงานอาลักษณ์
กลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานลิขิต

1. ก�ำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ
รวมทั้ ง วางแผนและประสานงานกั บ ส่ ว นราชการในพระองค์ เ กี่ ย วกั บ
การปฏิบตั งิ านหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ
กลุ่มงานสถาปนา
และงานเสด็จพระราชด�ำเนิน
และแต่งตั้ง
2. ปฏิ บั ติ ง านลิ ขิ ต การรั ก ษาและการประทั บ พระราชลั ญ จกร
ให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
3. ด�ำเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานฐานันดร
จะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรือ่ งต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจาก
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ต�ำแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท�ำประกาศ
พระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย
4. ก�ำ หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิส ริย าภรณ์ การขอพระราชทานและรั บ สนองพระมหากรุ ณาธิ คุ ณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ต ่ า งประเทศ การก� ำ หนดมาตรฐานและรายละเอี ย ดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง ซ่อม และจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผูไ้ ด้รบั พระราชทานอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต�ำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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9. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
1. เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. ประสานงาน เร่ ง รั ด และก� ำ กั บ ให้ ส ่ ว นราชการในส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด� ำ เนิ น การ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม 3 และ 4 และร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุม้ ครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

12. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
1. ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
2. รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์และ
ก�ำหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
4. รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
5. จัดท�ำธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
6. จัดท�ำและจ�ำหน่ายหนังสือทีม่ งุ่ เน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบต่าง ๆ
ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ

ส่วนที่ 1

1. เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ม าตรฐาน
ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจ
การพั ฒ นาส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ร ะบบ
บริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน เพือ่ สนับสนุน
และประสานงานราชการกั บ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ สภา  ส่ ว นราชการ
ในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

(1) จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
แก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป
(2) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐาน
และรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
(3) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ด ้ ว ยหลั ก การที่ ชั ด เจน
และรัดกุม
(4) เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดให้มกี ารเก็บรักษาพระราชลัญจกร ตราส�ำคัญ
วัตถุ และเอกสารส�ำคัญของแผ่นดินตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด และมีการตรวจสอบมาตรฐานการเก็บ
รักษาตามหลักวิชาการ

กลยุทธ์

2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่
สาธารณชนทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ

(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการการปฏิบตั งิ าน และการประสานงานระหว่างส�ำนัก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี กั บ ส่ ว นราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่าง ๆ

กลยุทธ์

3.1 การขั บ เคลื่ อ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
มีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน
การปฏิบตั ภิ ารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละระบบฐานข้ อ มู ล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และเพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี และงานด้านการบริหารจัดการในส่วน
ทีเ่ ป็นภารกิจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ น
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(1) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
และการบริหารงาน รวมทัง้ สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(2) พั ฒ นาการบริ ก ารจั ด การและอั ต ราก� ำ ลั ง
ให้ส อดคล้อ งกับ ภาระงานที่เปลี่ย นแปลง และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะการท�ำงาน
แบบบูรณาการ
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อ
ร อ ง รั บ ก า ร เข ้ า สู ่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น แ ล ะ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
(4) การสร้ า งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

4.1 ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น องค์ ก ร
ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและมี ม าตรการในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
4.2 มี ร ะบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง รุ ก
รวมทั้ ง มี แ ผนการสร้ า งเส้ น ทางความก้ า วหน้ า
ในสายอาชีพ
4.3 บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มธี รรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.

การตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

1. ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องตามหลักนิติธรรม

นโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม

* หมายเหตุ : ได้ปรัปบรัปรุบปรุง กลยุงแก้ทไขเป้ธ์ เป้าาประสงค์
และกลยุทธ์เพื่อให้มีความกระชับ ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยได้น�ำผลการทบทวน
ประสงค์ และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ตลาคม 2556 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด�ำเนินการต่อไปตามที่เสนอ

(1) สร้างกลไกจัดการความเสีย่ งเพือ่ ให้การตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตามกฎหมาย
และทันต่อสถานการณ์
(2) พัฒนาแนวปฏิบตั แิ ละองค์ความรูใ้ นการวิเคราะห์
ความสมบูรณ์ของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ์

1.1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย
1.2 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรี
เนื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ผิ ด พลาดคลาด
เคลือ่ นมีน้อยที่สุด
1.3 การน�ำองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดท�ำและพัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์

เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรือ่ ง

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ และมีธรรมาภิบาลได้รบั ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาจากประชาชน
2. บุคลากรภาครัฐมีขดี ความสามารถสูงขึน้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมืออาชีพ ได้รบั ความเป็นธรรมในการปฏิบตั ริ าชการ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

นโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-2558) *
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ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สลค. เป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาลและมีมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
รวมทั้งมีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทีส่ มพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ

การสร้างองค์ความรูแ้ ละระบบฐานข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห์เรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีและงานด้านการบริหารจัดการ
ในส่วนทีเ่ ป็นภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วกับคณะรัฐมนตรี

การน�ำองค์ความรูม้ าใช้ในการวิเคราะห์
เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดท�ำและพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

พระราชลัญจกร ตราส�ำคัญ วัตถุและ
เอกสารส�ำคัญของแผ่นดินได้รบั การรักษา
และอนุรกั ษ์อย่างมีมาตรฐาน

การขับเคลือ่ นการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
มีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่
แก่สาธารณชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่ง
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

การขอทบทวนและการหารือ
มติคณะรัฐมนตรีเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สุด

มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย

ราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในการปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหาร

วิสัยทัศน์: ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

หมายเหตุ :ได้ปรับปรุงแก้ไขเป้าประสงค์และกลยุทธ์เพือ่ ให้มคี วามกระชับ ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยได้นำ� ผลการทบทวนปรับปรุง
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ตลาคม 2556 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด�ำเนินการต่อไปตามที่เสนอ

*

ส่วนที่ 1
แผนที่ยุทธศาสตร์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-2558) *

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนาองค์กร

32

รายงานประจ�ำปี 2556

ค่านิยมหลักขององค์กร
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Confidential
การรักษาความลับของราชการ

การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้ มูลทีม่ ชี นั้ ความลับ
หรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการให้แก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มอี ำ� นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ

Best
Expertise
ความเชีย่ วชาญอย่างดีเยีย่ ม
Nการสร้
etworking and Teamwork
างเครือข่ายและการท�ำงานเป็นทีม

การสร้างเครือข่ายการท�ำงานเป็นทีม
ความสามารถในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดี
ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับใน
คุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่น
ไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง
ให้ อ ภั ย ต่ อ ความผิ ด พลาด แก้ ป ั ญ หา
ด้ ว ยการเจรจาอย่ า งเปิ ด เผย จริ ง ใจ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

การท�ำงานทีต่ อ้ งมีความแม่นย�ำ
และความถูกต้องของข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์

Integrity

การยืนหยัดในความถูกต้อง

ความส�ำนึกในความถูกต้องของการปฏิบตั งิ าน
ที่ ต ้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ น กลาง
เที่ยงตรง รักษาค�ำมั่นสัญญา  รักษาหลักการ
ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซือ่ สัตย์
ต่อหน้าที่ ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แ สวงหาผลประโยชน์

Express
ความรวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วง
ตามเวลาที่ก�ำหนด และทันสถานการณ์

Transparency

ความโปร่งใสตรวจสอบได้

การท� ำ งานบนหลั ก การและกระบวนการ
ทีพ่ ร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชน

ส่วนที่ 1

ความเชี่ ย วชาญในหน้ า ที่ ง าน
ทีร่ บั ผิดชอบอย่างดีเยีย่ ม ทีไ่ ด้จาก
การฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์

Accuracy
ความแม่นย�ำ

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ค่านิยมหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาจากค�ำว่า“CABINET” ซึง่ สือ่ ความหมาย
ถึงแนวทางและหลักการปฏิบัติงานของบุคลากรในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2556

อัตราก�ำลังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ล�ำดับ
ที่

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1

ข้าราชการ

สังกัด

ลูกจ้างประจ�ำ

ว่าง

ส่วนกลาง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1

1

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4

4

ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2

1

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหารงาน

1

1

1

2

ส�ำนักบริหารกลาง

62

54

8

3

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

26

22

4

4

ส�ำนักนิติธรรม

47

40

7

5

ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ

32

29

3

6

ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

22

17

5

7

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

45

40

5

8

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

21

21

-

9

ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

56

53

3

2

2

-

2
323

1
286

1
37

11

พนักงานราชการ

ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง ว่าง ตามกรอบ คนครอง

10 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ตามกรอบอัตราก�ำลัง)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รวม

21

21

4

4

4

4

29

29

-

12

10

2

15

4

7

23

19

4

1

1

10

4

2

60

37

15

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ

53

54

60

1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ

ส�ำนักนิติธรรม

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักบริหารกลาง

ส่วนกลาง

0

ส�ำนักส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี

1

2

4
4

7

17
7

4
4

7

19

22
10

10

7

20

7

21

30

21

29

40

40

40

50

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี

34

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 35

รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจ�ำ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หน่วย : บาท
ประจ�ำปี 2556
559,582,000.00
131,781,500.00
115,622,400.00
6,213,400.00
9,945,700.00

2. งบด�ำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

124,973,500.00
4,353,000.00
95,374,600.00
5,710,000.00
19,535,900.00

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

10,764,000.00
10,764,000.00

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000.00
10,000,000.00

5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
5.2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

282,063,500.00
1,687,500.00
237,000,000.00
21,083,000.00
2,602,500.00

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 1
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ผลการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภาพรวม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติราชการในดาน
ประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคการ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี และการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ยังอยูในชวง
ระหวางดําเนินการ อีกทัง้ ในสวนของการเบิกจายเงินงบประมาณลงทุน และภาพรวม 6 เดือนแรก
มีการกอหนี้ผูกพันสงผลใหการเบิกจายงบลงทุนตํ่า

ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในแตละมิติ
มิติภายนอก การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการในมิ ติ นี้

สวนใหญ อยูในระดับดีกวาเปาหมาย โดยมีตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คือ รอยละของจํานวนเรือ่ งทีเ่ สนอเขาสูก ารพิจารณาเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและ
รอยละของความพึงพอใจของผูใชระบบที่มีตอระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
มีผลการดําเนินการอยูในระดับดีกวาเปาหมาย อยางไรก็ดี รอยละความพึงพอใจของผูใชระบบ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี มีผลการดําเนินการอยูในระดับ
ตํา่ กวาเปาหมายเนือ่ งจากเปนระยะเริม่ ตนการใชระบบงาน ซึง่ ไดดาํ เนินการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
วิธกี ารใชงานใหงา ยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สวนตัวชีว้ ดั ทีด่ าํ เนินการตอเนือ่ งมาจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 คือ ระดับคะแนนคุณภาพของขอมูลประกอบการวินจิ ฉัยของคณะรัฐมนตรี อยูร ะหวาง
การดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมีผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก
มิติภายใน การพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการในมิตนิ สี้ ว นใหญ
อยูใ นระดับดีกวาเปาหมาย โดยเปนการดําเนินการตอเนือ่ งมาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เชน
ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย และระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการในสวนของรอยละ
ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน และรอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก มีผลการดําเนินการอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย
เนื่องจากงบลงทุนที่มีการกอหนี้ผูกพัน อยูระหวางการตรวจรับและยังไมถึงกําหนดระยะเวลา
การสงมอบ จึงทําใหยังไมไดดําเนินการเบิกจายเงินซึ่งสงผลใหการเบิกจายงบลงทุนตํ่า ซึ่งเปน
ปญหาเดียวกันกับปงบประมาณที่ผานมา
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 39
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รายงานประจําปี 2556

ตารางสรุปผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

นํ้าหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน

4

5

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํา้ หนัก

มิติภายนอก

70.00

3.0600

ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลัก

60.00

2.74 2.7367

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละเฉลี่ย
ถวงนํา้ หนักในการบรรลุตอ นโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทา
และตัวชี้วัดกระทรวงที่มีเปาหมาย
รวมกัน (Joint KPIs)

60.00

2.74 2.7367

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับคะแนน
คุณภาพของขอมูลประกอบ
การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

20.00

8.03

8.23 8.43

8.63

8.83

0.00

1.0000

0.2000

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของ
จํานวนเรือ่ งทีเ่ สนอเขาสูก ารพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่มีขอพิจารณา
เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

รอยละ

15.00

10

15

20

25

30

86.20 5.0000

0.7500

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละ
ความพึงพอใจของผูใ ชระบบทีม่ ตี อ
ระบบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

รอยละ

15.00

76

81

86

91

96

86.20 3.0400

0.4560

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอยละ
ความพึงพอใจของผูใ ชระบบติดตาม
และรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
[วัดความพึงพอใจ จาก (1)
เจาหนาทีข่ องสวนราชการ และ
(2) เจาหนาที่ สลค. ซึ่งเปน
ผูใชระบบงาน]

รอยละ

10.00

75 77.50

80 82.50

85

78.40 2.3600

0.2360

หมาย
เหตุ

ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

นํ้าหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการเตรียมความพรอมในการ
เขาสูป ระชาคมอาเซียน (ASEAN
Readiness)

ระดับ

0.00

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

รอยละ

10.00

มิติภายใน
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน

4

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํา้ หนัก

5

-

65

70

75

80

85

-

-

85.59 5.0000

0.5000

30.00
ระดับ

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

3.00

4.1498
1

2

3

4

5

2.50
72

74

76

78

80

5.00 5.0000

0.1500

2.61

2.6112

34.86

1.0000

0.0100

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ลงทุน

รอยละ

1.00

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ภาพรวม 6 เดือนแรก

รอยละ

0.50 44.02 46.46 48.91 51.36 53.80

46.01 1.18160

0.0091

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจาย ภาพรวม 12 เดือน

รอยละ

0.50

92

93

94

95

96

45.24 4.2402

0.0212

ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตามแผน

รอยละ

0.50

92

93

94

95

96

96.90 5.0000

0.0250

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จ
ของปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริง
เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิต
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ระดับ

2.50

1

2

3

4

5

5.00 5.0000

0.1250

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ

ระดับ

3.00

1

2

3

4

5

4.99 4.9960

0.1499

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงกระบวนการ

ระดับ

4.00

1

2

3

4

5

3.23 3.2267

0.1291

หมาย
เหตุ
ไม
วัดผล
ใน
ปนี้
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รายงานประจําปี 2556
ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

นํ้าหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาบุคลากร
ระดับ
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานลักษณะ
สําคัญขององคการ
ระดับ
ตัวชี้วัดที่ 8.2 สวนตางระหวาง
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 สวนตางระหวาง
ระดับ
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ
จํานวน
ตัวชี้วัด 9.2 จํานวนขอมูล
เชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 สวนตางระหวาง ระดับ
ความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จ ระดับ
ของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ
ระดับ
ตัวชี้วัด 11 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ
รวม

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

ผลการดําเนินงาน

4

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงนํา้ หนัก
4.32 4.3195

5

5.00
2.00

1

2

3

4

5

5.00 5.0000

0.1000

1.50

1

2

3

4

5

3.73

3.7317

0.0560

1.50

1

2

3

4

5

4.00 4.0000

0.0600

3.00

4.41 4.4054

1.50

1

2

3

4

5

3.81

3.8108

0.0572

1.50

1

2

3

4

5

5.00 5.0000

0.0750

3.00

3.92

3.9194

1.50

1

2

3

4

5

3.84 3.8387

0.0576

1.50

1

2

3

4

5

4.00 4.0000

0.0600

4.00

1

2

3

4

5

4.00 4.0000

0.1600

100.00

3.3869

หมาย
เหตุ

ผลการปฏิบตั ริ าชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับ
ประชาชน ซึ่งการมีหนาที่ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนางาน
และพัฒนาองคกรควบคูกันอยางตอเนื่องเพื่อใหตอบสนองตอการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย
ตอบสนองต อความตองการของผูรับบริก ารและผู มี ส วนได ส วนเสี ย รวมทั้ ง ตอบสนองต อ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ในระดับประเทศและระดับโลก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ไดกาํ หนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินการ รวมทัง้ กําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางนําไปสูการบรรลุพันธกิจตามภารกิจแตละดานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและ
รักษาไวซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผนดินและขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผล
ในการปฏิบัติ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
ใหมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
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รายงานประจําปี 2556
โดยการดําเนินการตามยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดําเนินการในภาพรวม
4.2722 คิดเปนรอยละ 85.44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเต็มตามเกณฑ (5 คะแนน) มีจํานวน 14 รายการ ไดแก
เกณฑการประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนมติคณะรัฐมนตรีที่
ถูกยกเลิกเพิกถอนโดย
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครอง (สนธ. สพต.
สวค. สอค.)
2) รอยละของจํานวนเรือ่ งทีเ่ สนอ
เขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แลวมีขอ พิจารณา
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (สนธ. สพต. สวค.
สอค.)
3) จํานวนคูมือหรือจํานวน
ฐานขอมูลในเรื่องตางๆ ที่ไดมี
การจัดทําขึน้ ใหมหรือปรับปรุง
แกไขของเดิมใหสมบูรณ
ถูกตอง เปนปจจุบัน (กปค.
สนธ. สบส. สพต. สวค.สปค.
สอค.)
4) รอยละความพึงพอใจของ
ผูเ ขาชมพิพธิ ภัณฑ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณไทย
(สบก.)
5) ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บ
รักษาพระราชลัญจกร
ตราสําคัญ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
และวัตถุสําคัญของแผนดิน
(สอค.)
6) รอยละของจํานวนเอกสาร
สําคัญของแผนดินที่ไดรับการ
อนุรกั ษตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด
(สบก.)
7) ระดับความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค (สอค.)
8) จํานวนระบบงานที่พัฒนาได
ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด (สบส.)

ยุทธศาสตร นํ้าหนัก

1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนินการ
ถวงนํา้ หนัก

1

10

1 เรื่อง

-

-

-

0
เรื่อง

0 เรื่อง

5

0.5000

1

10

รอยละ
10

รอยละ
15

รอยละ
20

รอยละ
25

รอยละ
30

รอยละ
36.56

5

0.5000

1

5

จัดทํา
ใหม
1 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
1 เรื่อง

-

จัดทํา
ใหม
2 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
2 เรื่อง

-

จัดทํา 32 เรื่อง
ใหม
3 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
3 เรื่อง

5

0.2500

2

4

รอยละ
65

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90.1

5

0.2000

2

6

ระดับ 1

-

ระดับ 3

-

ระดับ 5 ระดับ 5

5

0.3000

2

4

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
100

รอยละ
140

5

0.2000

2

8

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

5

0.4000

3

4

3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 7 ระบบ 7 ระบบ

5

0.2000

เกณฑการประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ

9) จํานวนองคความรูเพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะหเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีและงาน
ดานการบริหารจัดการของ
คณะรัฐมนตรี (สปค.)
10) รอยละของการมีสวนรวม
ในกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วของ
กับการสรางความรับผิดชอบ
ตอสังคมของบุคลากร สลค.
(สบก.)
11) รอยละของบุคลากร สลค.
มีความรู ความเขาใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศปท.)
12) รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่มีตอนโยบายและมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. (ศปท.)
13) รอยละของบุคลากร สลค.
ที่ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ (ศปท.)
14) ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
เสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (สบก.)

ยุทธศาสตร นํ้าหนัก

1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนินการ
ถวงนํา้ หนัก

3

2

3 เรื่อง

-

4 เรื่อง

-

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5

0.1000

4

2

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
85

รอยละ
90

รอยละ
95.80

5

0.1000

4

3

รอยละ
40

รอยละ
45

รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ
60

รอยละ
77.54

5

0.1500

4

3

รอยละ
40

รอยละ
45

รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ
60

รอยละ
81.7

5

0.1500

4

3

รอยละ
40

รอยละ
45

รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ
60

รอยละ
74.63

5

0.1500

4

3

ไมสําเร็จ

-

-

-

สําเร็จ

สําเร็จ

5

0.1500

คะแนน

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

2. ตัวชี้วัดที่มีคะแนน 3-4.9 คะแนน มีจํานวน 5 รายการ ไดแก
เกณฑการประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนเรื่องที่ขอทบทวนและ
หารือมติคณะรัฐมนตรี เนือ่ งจาก
มติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน
หรือไมชดั เจนในแตละปงบประมาณ
(สนธ. สพต. สวค.)
2) รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการตองานประสานราชการ
ในพระองคที่สามารถรักษา
ระดับไมตํ่ากวาเปาหมาย
ที่กําหนด

ยุทธศาสตร นํ้าหนัก

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินการ

-

1 เรื่อง

-

1

5

3 เรื่อง

0 เรื่อง

1 เรื่อง

3

2

8

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
82.5
85
87.5
90

n/a*

n/a

0.1500

n/a
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เกณฑการประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ

3) ระดับความพึงพอใจของผูใช
ระบบงาน (สบส.)
4) รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. (ศปท.)
5) รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาในแตละปเทียบกับ
บุคลากรทั้งหมด (กพร.)

ยุทธศาสตร นํ้าหนัก
3

4

4

4

4

2

1

2

3

4

ผลการ
ดําเนินการ

5

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
73
74
75
76
77
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
85
90
95
100

รอยละ
75.31
รอยละ
93.75

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
50
55
60
65
70

รอยละ
67.23

คะแนน

คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

3.31

0.1324

3.75

0.1500

4.45

0.0890

3. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนตํ่ากวา 3 คะแนน มีจํานวน 3 รายการ ไดแก
เกณฑการประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบ

1) รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชระบบติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี (สปค.)
2) รอยละของเรื่องที่สวนราชการ
รายงานผลการดําเนินการ
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีใหรายงาน
โดยกําหนดระยะเวลาในการ
รายงาน (สปค.)
3) จํานวนประมวลขอมูลนโยบาย
สําคัญที่ไดรับการจัดทํา
ขึ้นใหม หรือทบทวนใหมี
ความทันสมัย (สปค.)

ยุทธศาสตร นํ้าหนัก

1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
คะแนน
ดําเนินการ
ถวงนํ้าหนัก

3

3

รอยละ
75

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
77.5
80
82.5
85

รอยละ
78.4

2.36

0.0708

3

3

รอยละ
68

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
69
70
71
72

รอยละ
60

1

0.0300

3

4

22 เรื่อง 24 เรือ่ ง 26 เรื่อง 28 เรือ่ ง

25 เรื่อง

2.5

0.1000

30
เรื่อง

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ผลงานสําคัญในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผลการปฏิบตั ริ าชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําป 2556
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค
การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐ และภารกิจเกีย่ วกับประชาชน
อาจจําแนกบทบาทภารกิจที่สําคัญ ออกเปน 4 ภารกิจ ดังนี้

ภารกิจเกีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรี
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บั ญ ญั ติ ใ ห
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอี าํ นาจหนาทีเ่ กีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ เปนงานทีม่ กี าร
ปฏิบตั ไิ มซาํ้ ซอนกับหนวยงานอืน่ โดยทําหนาทีเ่ ปนศูนยกลางเสนอเรือ่ งของกระทรวง ทบวง กรม
ซึ่งเรื่องที่กระทรวง ทบวง หรือกรมเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องสําคัญ เรื่องที่มีกฎหมาย
กําหนดใหนาํ เสนอคณะรัฐมนตรี เรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดใหเสนอคณะรัฐมนตรีหรือเรือ่ งทีเ่ ปน
นโยบาย รวมทัง้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมลี กั ษณะภารกิจพิเศษทีแ่ ตกตางจากสวนราชการอืน่
ที่ตองดําเนินการ ดังนี้
1. เปนเรือ่ งทีเ่ ปนภารกิจขัน้ สูง คือ เกีย่ วของกับบุคคลสําคัญ หนวยงานสําคัญ และมีลกั ษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติในการวิเคราะหเชิงลึก
2. เปนเรื่องที่มีความสําคัญในระดับนโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี
3. เปนเรื่องที่เปนความลับ ลับมาก ลับที่สุด
4. เปนเรื่องที่ตองดําเนินการโดยไมมีขอผิดพลาด
5. เปนเรื่องที่ตองใชเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีความรูความสามารถ
เฉพาะดาน และมีประสิทธิภาพสูง
6. เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปญหาเรงดวน (Current issue) มีผลกระทบตอประเทศชาติ และประชาชน
อยางสําคัญ
7. เปนเรือ่ งทีม่ ขี อ จํากัดดานเวลา ไมอาจลาชา งานบางประเภทตองปฏิบตั ไิ วลว งหนาเนือ่ งจาก
เปนเรื่องที่มีการกําหนดระดับชั้นความเร็ว (ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด)
8. เปนเรือ่ งทีม่ กี ระบวนการในการปฏิบตั อิ ยางละเอียดรอบคอบ ไดแก การตรวจสอบ กลัน่ กรองงาน
และขอมูลตางๆ และการศึกษาวิเคราะหงานและขอมูลตางๆ การเสนอความเห็น
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีหนาที่ตอคณะรัฐมนตรีในฐานะตางๆ รวม 5 ฐานะ คือ
1) ฐานะผูวิเคราะหขอมูล และเสริมขอมูล
2) ฐานะผูป ระสานงานและติดตามมติคณะรัฐมนตรีกบั กระทรวง ทบวง กรม เจาของเรือ่ งและ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
3) ฐานะผูเสนอขอพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
4) ฐานะเลขานุการในการประชุมของคณะรัฐมนตรี
5) ฐานะผูชวยกระทรวงหรือกรมตางๆ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล
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สถิตกิ ารปฏิบตั ริ าชการทีส่ าํ คัญในภารกิจเกีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมภี ารกิจหลักทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ คือ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะ
เลขานุการในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตางๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ เกีย่ วกับการประชุมและเพือ่ ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทัง้ เปนการผลักดันใหสว นราชการปฏิบตั ริ าชการใหบรรลุผล
ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหภารกิจ
การจัดประชุมเปนตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยวัดผลสําเร็จจากผลผลิตเชิงปริมาณของงานที่สวนราชการทําไดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เทียบกับเปาหมายผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งไดกําหนด
ความสําเร็จทีส่ ามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการแผนดิน
ของคณะรัฐมนตรีไดตามทีน่ ายกรัฐมนตรีสงั่ การไวทรี่ อ ยละ 100 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดํ า เนิ น งานอยู ที่ ร อยละ 100 คื อ สามารถจั ด ประชุ ม คณะรั ฐมนตรี ไ ด ทุ กครั้งตามที่
นายกรัฐมนตรีสงั่ การทัง้ ในและนอกสถานที่ ซึง่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการจัดประชุม รวมทัง้ สิน้
52 ครั้ง ประกอบดวยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 43 ครัง้ และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ
นอกสถานที่ จํานวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับที่

รายการ

จํานวน
(ครั้ง)

1

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

43

2

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่

9

2.1

ครั้งที่ 43/2555 วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

2.2

นัดพิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.3

นัดพิเศษ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.4

ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2.5

ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.6

ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

2.7

ครั้งที่ 24/2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล

2.8

ครั้งที่ 28/2556 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.9

นัดพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
รวม

52
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ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 21
กําหนดวา “ในการประชุมโดยเปดเผยใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารประชุม แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ กรณีทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
มีขอ ทักทวงหรือแกไขประการใด ใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาํ เนินการแกไขโดยเร็ว” และ
เนื่องจากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี จึงตองดําเนินการจัดทําดวยความละเอียด รอบคอบ เพือ่ ใหมขี อ มูลทีถ่ กู ตอง ครบถวน
สมบูรณ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลไปดําเนินการหรือใชอางอิงไดอยางถูกตองและ
ทันการณ ซึง่ จากขอกําหนดตามระเบียบดังกลาว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกาํ หนดขัน้ ตอน
ของการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไวในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนความเสี่ยงในภารกิจดานคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ปองกันขอผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ หากขอมูลมีความผิดพลาด คลาดเคลือ่ น หรือไมสมบูรณ
อาจมีผลทําใหการนําไปใชอา งอิงผิดพลาด คลาดเคลือ่ น หรือไมสามารถดําเนินการไดทนั การณ และ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี จํานวน 52 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 2,809 เรือ่ ง ซึง่ ทุกเรือ่ งสามารถดําเนินการไดโดยไมผดิ พลาด
ไมมีขอทักทวงหรือแกไขเปนลายลักษณอักษร โดยแยกเปนวาระตางๆ ดังนี้
ลําดับที่

ประเภทวาระ

จํานวน (เรื่อง)

1

วาระประธานแจงที่ประชุม

55

2

วาระสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

31

3

วาระเพื่อพิจารณาปกติ

811

4

วาระเพื่อพิจารณาจร

180

5

วาระเพื่อทราบปกติ

1,103

6

วาระเพื่อทราบจร

581

7

วาระอื่นๆ

48
รวม

2,809
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ประธาน
แจง
ที่ประชุม

วาระ
สภาฯ

วาระเพื่อพิจารณา

วาระเพื่อทราบ

ปกติ

จร

ปกติ

จร

ตุลาคม 2555

7

3

90

20

106

พฤศจิกายน 2555

5

3

67

14

ธันวาคม 2555

10

1

67

มกราคม 2556

3

4

กุมภาพันธ 2556

3

มีนาคม 2556

วาระอื่น ๆ

รวม

67

8

301

34

65

4

192

11

119

52

7

267

74

12

98

30

6

227

4

50

14

101

38

5

215

2

5

81

15

108

53

6

270

เมษายน 2556

2

-

48

10

72

27

2

161

พฤษภาคม 2556

6

2

60

17

77

39

-

201

มิถุนายน 2556

4

1

73

19

93

33

5

228

กรกฎาคม 2556

5

1

49

20

119

42

-

236

สิงหาคม 2556

6

3

69

15

92

75

2

262

กันยายน 2556
รวม

2
55

4
31

83
811

13
180

84
1,103

60
581

3
48

249
2,809

เรื่อง

262

249
กันยายน 56

236
กรกฎาคม 56

สิงหาคม 56

228
201
มิถุนายน 56

270
161

200

215

192

227

267

300

301

400

100

พฤษภาคม 56

เมษายน 56

มีนาคม 56

กุมภาพันธ 56

มกราคม 56

ธันวาคม 55

0
ตุลาคม 55
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เดือน

พฤศจิกายน 55

50

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเรื่องตางๆ จํานวน 2,535 เรื่อง จําแนก
ตามประเภท ดังนี้
1. การประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเดือน
ลําดับ

จํานวน
(เรื่อง)

เดือน

1

ตุลาคม 2555

272

2

พฤศจิกายน 2555

173

3

ธันวาคม 2555

239

4

มกราคม 2556

206

5

กุมภาพันธ 2556

191

6

มีนาคม 2556

236

7

เมษายน 2556

146

8

พฤษภาคม 2556

179

9

มิถุนายน 2556

207

10

กรกฎาคม 2556

217

11

สิงหาคม 2556

238

12

กันยายน 2556

231
รวมทั้งสิ้น

2,535

เรื่อง

217

238

231

กรกฎาคม 56

สิงหาคม 56

กันยายน 56

207
179

191
กุมภาพันธ 56

146

206
มกราคม 56

173

200

236

239

300

272

400

100

มิถุนายน 56

พฤษภาคม 56

เมษายน 56

มีนาคม 56

ธันวาคม 55

พฤศจิกายน 55

ตุลาคม 55

0
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2. เรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย
ลําดับ

จํานวน
(เรื่อง)

เรื่อง

1

เรื่องทั่วไป

2,032

2

เรื่องกฎหมาย

503
รวมทั้งสิ้น

2,535

503

เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย

2,032

3. เรื่องการบริหารราชการทั่วไป เรื่องที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และอื่น ๆ
ลําดับ

จํานวน
(เรื่อง)

เรื่อง

1

เรื่องนโยบายรัฐบาล

1,383

2

เรื่องราชการทั่วไป

1,151

3

อื่นๆ

1
รวมทั้งสิ้น

2,535

1,151
1
1,383

เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการทั่วไป
อื่น ๆ
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ลําดับ

จํานวน
(เรื่อง)

วาระ

1

ประธานแจง

58

2

พิจารณา

3

ทราบ

4

สภาผูแทนราษฎร

68

5

วาระสําคัญเพื่อพิจารณา

13

6

วาระสําคัญเพื่อทราบ

7

อื่นๆ

873
1,478

1
44
รวมทั้งสิ้น

2,535

873
58
68
13
1

1,478

44

ประธานแจง
พิจารณา
ทราบ
สภาผูแทนราษฎร
วาระสําคัญเพื่อพิจารณา
วาระสําคัญเพื่อทราบ
อื่น ๆ

5. หนวยงานเจาของเรื่อง
ลําดับ

หนวยงาน

จํานวน
(เรื่อง)

1

สํานักนายกรัฐมนตรี

578

2

กระทรวงกลาโหม

26

3

กระทรวงการคลัง

227

4

กระทรวงการตางประเทศ

193

5

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

27

6

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

26
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4. เรื่องที่เขาสูวาระการประชุม

54

รายงานประจําปี 2556

ăĻĀòðĎĝõþÚċüôèčóĊîčüċãÚċüÛĆàăĢċòĊÚĕþÛċñčÚċüÝìĉüĊéúòîüĎ

ลําดับ

หนวยงาน

จํานวน
(เรื่อง)

7

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

175

8

กระทรวงคมนาคม

9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

71

10

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

69

11

กระทรวงพลังงาน

62

12

กระทรวงพาณิชย

127

13

กระทรวงมหาดไทย

170

14

กระทรวงยุติธรรม

46

15

กระทรวงแรงงาน

29

16

กระทรวงวัฒนธรรม

15

17

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

39

18

กระทรวงศึกษาธิการ

110

19

กระทรวงสาธารณสุข

83

20

กระทรวงอุตสาหกรรม

80

21

สํานักราชเลขาธิการ

2

22

สํานักพระราชวัง

1

23

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

14

24

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2

25

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

6

26

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

8

27

ราชบัณฑิตยสถาน

3

28

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

16

29

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10

30

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

33

31

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

18

32

สภากาชาดไทย

148

1

ลําดับ

หนวยงาน

จํานวน
(เรื่อง)

33

สถาบันพระปกเกลา

1

34

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

2

35

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

8

36

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

3

37

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

10

38

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

48

39

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

6

40

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1

41

สํานักงานศาลปกครอง

3

42

สํานักงานศาลยุติธรรม

8

43

สํานักงานอัยการสูงสุด

15

44

สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

2

45

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา

2

46

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)

1

47

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย

1

48

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร

2

49

คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ

1

50

คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย

6

รวมทั้งสิ้น

2,535

ăĻĀòðĎĝõþÚċüôèčóĊîčüċãÚċüÛĆàăĢċòĊÚĕþÛċñčÚċüÝìĉüĊéúòîüĎ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 55

ăĻĀòðĎĝõþÚċüôèčóĊîčüċãÚċüÛĆàăĢċòĊÚĕþÛċñčÚċüÝìĉüĊéúòîüĎ

56

รายงานประจําปี 2556
6. จํานวนเรื่องที่เปนมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
ลําดับ

จํานวน
(เรื่อง)

นโยบาย

1

นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก

180

2

นโยบายความมั่นคงของรัฐ

39

3

นโยบายเศรษฐกิจ

349

4

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

112

5

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

46

6

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม

7

นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

8

นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

349

8
400
249
1,383

39

112

180

46
400
8
นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายวิทยาศาตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

249

เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นภารกิจเกีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรีดาํ เนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดาํ เนินการโครงการตางๆ เพือ่ เสริมสรางองคความรู และพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ ในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. กการสั
ารรสัมมนาเช
มนาเชิชิงปฏ
ปฏิฏิบัติการโครงการเพิ
ารโครรงการเพิ่มประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานการจัดทําสรุปผล
คณะรัรัฐมนตรี
กการประชุ
ารรประะชุมคณะร
มนตตรี
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพผูป ฏิบตั งิ านดานการจัดทําสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี จัดขึ้นระหวางวันที่
27 – 28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมบรุ คไซด
วั ล เล ย  รี ส อร ท จั ง หวั ด ระยอง ผู  เข า ร ว ม
การสัมมนาประกอบดวยบุคลากรของกองการประชุม
คณะรัฐมนตรีและบุคลากรจากสํานักตางๆ ภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 50 คน
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของกองการประชุมคณะรัฐมนตรีไดรับความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการในการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี มีทกั ษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทัง้ การรวมกันกําหนดมาตรการในการควบคุม
และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซงึ่ เปนเอกสารสําคัญและเกีย่ วของกับผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปดําเนินการ
หรือใชอางอิงไดอยางถูกตองและทันการณ
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22.. รระบบสารสนเทศการประชุ
ะบบบสารสนเททศกาารปประะชุมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในการเสนอเรือ่ งและการใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ การแจงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตอคณะรัฐมนตรีและผูเ ขารวมประชุม รวมทัง้ การแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะการทํางาน
แบบ Online ทุกขั้นตอนภายในเครือขายสื่อสารที่เชื่อมโยงเฉพาะหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวม 37 หนวยงาน ซึง่ จากการดําเนินการทีผ่ า นมาสามารถดําเนินการไดดใี นระดับหนึง่ แตเนือ่ งจาก
ระบบดังกลาวยังมีขอจํากัดหรืออุปสรรคในเรื่องของระบบอุปกรณและระบบเครือขายสื่อสาร
ทีเ่ ปนเครือขายเฉพาะ การปฏิบตั งิ านตามระบบนีจ้ งึ อยูใ นวงจํากัด ดังนัน้ เพือ่ ใหการใชงานระบบดังกลาว
เปนไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการเขาใชงานระบบในภาวะฉุกเฉินสําหรับ
หนวยงานตางๆ ได สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ไดปรับปรุงเพิม่ เติมระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีใหคณะรัฐมนตรีและผูเขารวมประชุมสามารถรับทราบวาระการประชุมลวงหนา
ไดอยางรวดเร็วผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอนื่ ตลอดจนสวนราชการสามารถเสนอเรือ่ งและใหความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสอื่นได โดยระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมในครั้งนี้สามารถ
ทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยตอระบบโดยรวม
โครงการจัดการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2 เปนการดําเนินการพัฒนา
เพิม่ เติม ตอจากระยะที่ 1 ทีไ่ ดใชงานมาตัง้ แตป 2553 โดยใชงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 สําหรับ
เปนการดําเนินงานพัฒนาระบบเปนเงินจํานวน 4,000,000 บาท โดยแผนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย
1. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณที่เกี่ยวของ สําหรับรองรับ
การเขาสูการใชงานของผูใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศใหสามารถเรียกใชขอ มูลจากฐานขอมูลสารสนเทศการประชุม
คณะรั ฐ มนตรีผ า น Web Browser เพื่ อ ประกอบการเรีย กดูวาระการประชุ ม คณะรั ฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี การรับสงเอกสาร และการดูรายละเอียดของเรือ่ งตางๆ ในระบบ พรอมทัง้ สามารถสืบคน
ขอมูลและพิมพรายงานได โดยระบบสารสนเทศมีลักษณะเปน Web Application ที่สามารถ
เรียกใชผานทาง Web Browser
3. งานฝกอบรม สําหรับเจาหนาทีด่ แู ลระบบคอมพิวเตอร เจาหนาทีด่ แู ลระบบงานสารสนเทศ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจาหนาทีผ่ ใู ชงานระบบสารสนเทศของสวนราชการตางๆ

ทัง้ นี้ แนวทางการนําระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2 มาใชงาน จะเริม่ ตน
จากการใชงานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยทดลองปฏิบัติงานดวยระบบใหมควบคู
ขนานไปกับการปฏิบตั งิ านดวยระบบเดิม เพือ่ ประเมินผลและทําการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้นแลวจึงดําเนินการขยายผลใหครอบคลุมหนวยงานทั้งหมดตามโครงการตอไป

3. ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีดวยเครื่องแท็บเล็ต (ระบบ M-VARA)
ระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีดว ยเครือ่ งแท็บเล็ต หรือระบบ M-VARA
เปนระบบที่พัฒนาเพื่อใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถ
ใชเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีดว ยเครือ่ ง iPad โดยผูใ ชระบบสามารถ download
ขอมูล ซึง่ ประกอบดวยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบทัง้ หมดยอนหลัง 5 ครัง้ การประชุม
ผานเครือขาย Internet และเรียกดูขอ มูลแบบ oﬄine ได ดังนัน้ เมือ่ มีการ download
ขอมูลแลว ผูใ ชระบบจะมีความสะดวกในการเรียกดูวาระการประชุมไดทกุ สถานที่ ทุกเวลา นอกจากนัน้
ผูใชงานยังสามารถเรียกใชงานฟงกชั่นการจดบันทึก สงเมล และสั่งพิมพเอกสารการประชุมจาก
ระบบ M-VARA ได
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เนือ่ งจากระบบดังกลาวใชในการสงขอมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีซงึ่ เปนขอมูล
ทีม่ ชี นั้ ความลับ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ไดพฒ
ั นาระบบนีโ้ ดยคํานึงถึงความสะดวกในการ
ใชงานควบคูไ ปกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามแนวปฏิบตั เิ ดียวกันกับการสงระเบียบ
วาระการประชุมทีเ่ ปนเอกสาร โดยเครือ่ งแท็บเล็ตทีส่ ามารถใชระบบนี้ คือ เครือ่ ง iPad ซึง่ มีระบบ
ปฏิบตั กิ าร iOS ทีม่ คี วามปลอดภัยสูงสุดในบรรดาระบบปฏิบตั กิ ารปจจุบนั และการเขาถึงเครือขาย
เพือ่ download ขอมูลจะมีการเขารหัสขอมูล 2 ระดับ คือ ระดับเครือขาย VPN และระดับการทํางาน
ของระบบ M-VARA รวมทัง้ มีการสงรหัส PIN Code ทาง SMS สัปดาหละ 1 ครัง้ เพือ่ ใชในการ
เขาระบบเพือ่ download ขอมูลลาสุด ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในเครือ่ ง
จึงขอใหผูใชงานตั้ง Pass Code ใหกับเครื่องแท็บเล็ต และในกรณีเครื่องสูญหายระบบ Mobile
Device Management จะทําการยกเลิก PIN Code และลบขอมูลในเครื่องออกไปโดยอัตโนมัติ

44.. กการจั
ารรจัดทําเรื่องเสนอคณะรั
งเเสนนอคคณะรรัฐมนตรี
มนตรี
4.1 การปรับปรุงกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
4.1.1 สภาพปญหากอนการดําเนินการปรับปรุง
เนือ่ งจากหนวยงานของรัฐยังมีการจัดทําเรือ่ งเสนอตอคณะรัฐมนตรีทไี่ มสอดคลอง
และไมเปนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนด
แนวทางและขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญในการเสนอเรือ่ งและการจัดทําเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี ไดแก ประเภท
เรื่องที่ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดทําประเด็นขอเสนอที่จะใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือ
มีมติ รวมทั้งการสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหครบถวนและชัดเจนตามหลักเกณฑที่กําหนด
การขอความเห็นชอบจากหนวยงานทีม่ อี าํ นาจในการพิจารณาเรือ่ งตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย

หรือระเบียบการขอความเห็นจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งหนวยงานของรัฐยังมีการจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีที่ไมสอดคลองและไมเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังกลาว เชน การระบุขอ เสนอทีป่ ระสงคใหคณะรัฐมนตรีรบั ทราบ
พิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือมีขอสั่งการใดๆ ไมระบุใหชัดเจนและครบถวน รวมทั้ง
ไมเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ การเสนอเรือ่ งทีไ่ มไดอยูใ นอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรี เชน เรือ่ งการขอยกเวนการดําเนินการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ที่จะพิจารณาและไมตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การไมขอใหหนวยงานที่ตองพิจารณา
ตามหลักเกณฑของกฎหมายเสนอความเห็นหรือการไมดาํ เนินการใหเปนไปตามทีม่ ติคณะรัฐมนตรี ไดสงั่ การ
ไวกอ นนําเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ การเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีในระยะเวลาทีก่ ระชัน้ ชิด
เปนตน ทําใหการนําเสนอขอมูล ความเห็น และขอเสนอแนะ เพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรียงั ไมครบถวนสมบูรณ และไมมรี ะยะเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา วิเคราะห กลัน่ กรองเรือ่ ง
และเสนอความเห็น ผลกระทบในเชิงลึกและในลักษณะสหสาขาวิชาการ สงผลใหการเสนอ
บันทึกเรื่องตอคณะรัฐมนตรีอาจมีความไมถูกตอง ครบถวน ทั้งในดานเนื้อหาสาระของบันทึก
และกระบวนการกลั่นกรองเรื่อง
4.1.2 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
โดยหลักการในการจัดทําเรือ่ งเสนอตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐทีป่ ระสงค
จะนําเรือ่ งเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ งและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึง่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมกี ระบวนการจัดทําเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ทีส่ าํ คัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการตรวจสอบเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี กระบวนการขอความเห็น
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และกระบวนการจัดทําสรุปวิเคราะหเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการตางๆ ดังกลาวจะสงผลใหการนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาตอ
คณะรัฐมนตรีมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) กระบวนการตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เมือ่ สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ สงเรือ่ งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ใหนาํ เรือ่ งเสนอตอคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบเรือ่ งวามีการดําเนินการ
ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและระเบียบเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของหรือไม ซึง่ หากเปนเรือ่ งทีไ่ มไดดาํ เนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว หรือรายละเอียดขอมูลหรือเอกสารไมถูกตอง ครบถวน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประสานงานไปยังหนวยงานเจาของเรื่องหรือจัดทําหนังสือ
ขอใหสง ขอมูลหรือเอกสารเพิม่ เติม และหากหนวยงานเจาของเรือ่ งไมดาํ เนินการจัดสงขอมูลหรือเอกสาร
ทีเ่ ปนสาระสําคัญของเรือ่ งเพิม่ เติม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงเรือ่ งคืนหนวยงานเจาของเรือ่ ง
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การตรวจสอบเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

สวนราชการ
เจาของเรื่อง

สลค.

กรณีเรื่องเสนอสอดคลอง
ตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบ
วาดวยการเสนอเรื่อง
ตอ ครม.

จัดทําเรื่องเสนอ ครม.

ตรวจสอบเรื่องตาม พ.ร.ฎ.
และระเบียบวาดวยการเสนอเรื่องฯ
- พิ จ ารณาว า เรื่ อ งที่ ส  ว นราชการเสนอจั ด อยู  ใ น
ประเภทที่กําหนดวาเปนเรื่องที่ตองเสนอตอ ครม.
ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม
- มีเอกสารประกอบตามจํานวนที่ สลค. กําหนดตาม
ขอ 7 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอ
เรื่องตอ ครม.
- รายละเอียดของเรื่องชัดเจน ถูกตอง ครบถวน
หรือไม ตามขอ 13 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
- ประเด็ น ข อ เสนอที่ ชั ด เจนถ า ข อ เสนอมี ห ลาย
ประเด็นตองแยกประเด็นไวเปนขอๆ หากขอเสนอ
ไมชดั เจนตองประสานกับเจาของเรือ่ งเพือ่ ดําเนินการ
แกไขหรือใหเจาของเรือ่ งนําหนังสือไปปรับแกมาใหม
- เรื่องที่เสนอ ครม. ไดเคยมีมติ ครม. เดิม หรือ
ที่เกี่ยวของอยูแลวหรือไม
- มีกาํ หนดระยะเวลาการดําเนินการหรือความเรงดวน
ของเรื่องนั้นๆ
- มีขอเท็จจริงขอมูล รายละเอียด เหตุการณ ปญหา
อุปสรรคตลอดจนแนวโนมความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
จะเปนเหตุแหงปญหาอุปสรรค รวมถึงขั้นตอนที่ตอง
ดําเนินการ
- การพิจารณารวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของหรือ
มี ก ารสอบถามความเห็ น จากส ว นราชการ หรื อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของแลวหรือไม

สลค. ไดรับขอมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมแลว

กรณีเรื่องที่เสนอมีขอมูล
หรือเอกสารประกอบไมชัดเจน/ครบถวน

สอบถาม ขอรายละเอียด
อยางไมเปนทางการ

ทําหนังสือขอขอมูล
หรือเอกสารเพิ่มเติม

สวนราชการเจาของเรื่อง

กรณีสวนราชการเจาของเรื่อง
ไมสงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม

ทําหนังสือสงเรื่องคืน
สวนราชการเจาของเรื่อง

2) กระบวนการขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ หรือ
คณะกรรมการใดๆ และหนวยงานเจาของเรือ่ งไมไดขอใหหนวยงานหรือคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจงใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเสนอความเห็นขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น โดยแบงเปน 2 ประเภท
ดังนี้
2.1) การขอความเห็นหนวยงานหลัก
เปนกรณีทปี่ ระเด็นขอเสนอของหนวยงานของรัฐทีเ่ สนอเรือ่ งมีขอ กฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ าํ หนดใหตอ งมีความเห็นของหนวยงานของรัฐหรือ
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของประกอบการพิจารณาดวย ซึง่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการ
ถามความเห็นจากหนวยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของดังกลาวกอนที่จะเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี
2.2) การแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เปนกรณีที่ประเด็นขอเสนอของหนวยงานของรัฐที่เสนอเรื่องมีสาระ
เกีย่ วของเชือ่ มโยงกับภารกิจหรืออํานาจหนาทีข่ องหนวยงานตางๆ โดยไมมขี อ กฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางปฏิบตั กิ าํ หนดไววา ตองมีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงาน
ดังกลาวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีทขี่ อ เสนอเปนผลจากการประชุมของ
คณะกรรมการที่มีผูแทนของหนวยงานตางๆ เปนองคประกอบของคณะกรรมการอยูแลว
ซึง่ แนวปฏิบตั ขิ องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไมมกี ารถามความเห็นของหนวยงานซึง่ รวมเปน
กรรมการอีก ดังนั้น ทั้ง 2 กรณีขางตน ใหดําเนินการแจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ
เพือ่ ใหขอ เสนอแนะหรือความคิดเห็น (ถามี) ตามระเบียบ 10 ของระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธกี าร
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ กรณีที่เปนผลการประชุมของคณะกรรมการ ใหแจง
หนวยงานหลักทีเ่ ปนองคประกอบของคณะกรรมการเทานัน้ และถาเรือ่ งดังกลาวมีความเกีย่ วของ
กับหนวยงานอืน่ นอกเหนือจากหนวยงานทีอ่ ยูใ นองคประกอบของคณะกรรมการก็ใหแจงใหหนวยงานนัน้ ๆ
ทราบดวย ซึง่ กรณีนี้ หากถึงเวลาตามทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํ หนด หนวยงานดังกลาว
ยังไมไดใหขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆ มาก็อาจดําเนินการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไปได
ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาในการถามความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของ
ภายใน 3 วัน นับตัง้ แตวนั ทีส่ าํ นักบริหารกลาง (ฝายรับ - สง) ไดรบั เรือ่ งจากสวนราชการ ดังนัน้
เมือ่ ไดรบั เรือ่ งแลว จึงควรตองรีบตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะหเรือ่ งดังกลาวใหชดั เจนโดยใหถอื หลัก
วา “อานใหทะลุ” โดยหากพิจารณาแลววาควรจะถามความเห็น [และ/หรือแจงทราบเพื่อเสนอ
ความเห็น (ถามี)] จากหนวยงานใดบางก็ขอใหรบี ดําเนินการโดยเร็ว พรอมกับแจงใหเจาของเรือ่ ง
ทราบถึงวันคาดหมายที่จะนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดวย
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การขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

สํานักบริหารกลางไดรบั เรือ่ ง
และสงเรือ่ งให
กลุม บริหารงานทัว่ ไปของสํานัก

กลุม บริหารงานทัว่ ไปสงเรือ่ งให

ผูอํานวยการสํานัก

เจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของเรือ่ งตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบเกีย่ วกับ
การเสนอเรือ่ งตอ ครม. และศึกษาวิเคราะหแนวทางดําเนินการ
การพิจารณาความเกีย่ วของของเรือ่ งทีเ่ สนอ ครม. กับหนวยงานหรือคณะกรรมการตางๆ
กรณีเรือ่ งทัว่ ไป

การพิจารณาบทบาท อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน หรือ
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ

บทบาท ความรับผิดชอบ
ตามนโยบายรัฐบาล

1. บทบาท อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมาย
1.1 อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายทัว่ ไป
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ
- พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
1.2 อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายเฉพาะ
- พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณฯ
- พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ
ฯลฯ

การมอบหมายภารกิจหลัก
ของรัฐบาลให รอง – นรม.
และ รัฐ – นร.

หนวยงานหรือคณะกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นทีเ่ สนอ
ขอทบทวนซึง่ เคยเสนอความ
เห็นมาแลวในเรือ่ งนัน้ ๆ

สลค. จัดทําหนังสือแจงหนวยงาน
ตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนด

2. บทบาท อํานาจหนาทีต่ ามมติ ครม.

-

3. บทบาท ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย

-

แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เสนอความเห็น
ทราบเพือ่ ใหขอ เสนอแนะหรือ
ความเห็น
วันทีค่ าดวาจะนําเรือ่ งเสนอ ครม.
ระยะเวลาใหเสนอความเห็น

ถามความเห็น/แจงทราบเพือ่ ใหขอ เสนอแนะฯ

ภายใน 3 วันทําการ

กรณีเรือ่ งขอทบทวนมติ ครม.

นับตัง้ แตวนั ทีส่ าํ นักบริหารกลางไดรบั เรือ่ ง
จนถึงวันทีส่ ง หนังสือออก

แจงหนวยงานเจาของเรือ่ ง
- วันทีค่ าดวาจะนําเรือ่ งเสนอ ครม.
- สลค. ไดขอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็น (ถามี)
- เสนอความเห็นกรณีมปี ระเด็น
ตามรัฐธรรมนูญ

หนวยงานเจาของเรือ่ ง/ทีเ่ กีย่ วของเสนอความเห็น
จัดทําบันทึก/สรุปวาระ/เกษียนทาย
เรือ่ งเสนอ ครม. ตอไป

3) กระบวนการจั ด ทํ า สรุ ป วิ เ คราะห เรื่ อ งเสนอนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรี
เรือ่ งทีส่ ว นราชการหรือหนวยงานตางๆ สงมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว
และสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ก ารตรวจสอบเรื่ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของ รวมถึงมีการขอความเห็น ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ แลวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะจัดทําบันทึกสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่สั่งหรือกํากับ
การบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อใหพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีแนวทางดําเนินการ และการกําหนดมาตรฐานในการทํางานดังนี้
3.1) แนวทางการดําเนินงาน
3.1.1) ชื่อเรื่อง ใหคัดลอกชื่อเรื่องจากหนังสือราชการเจาของเรื่อง
มาใสลงในบันทึก ในกรณีที่จําเปนตองแกไขชื่อเรื่องเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น หรือใหเชื่อมโยงกับ
เรื่องเดิมที่เคยเสนอมา โดยใหใสขอความที่แกไขไวในวงเล็บแทน
3.1.2) ขอเสนอของสวนราชการ ไมควรเปลีย่ นแปลงขอความใด ๆ
ที่เปนขอเสนอโดยไมจําเปน เวนแตในกรณีที่เจาของเรื่องเขียนไวไมชัดเจนอาจแกไขเพิ่มเติม
เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนได แตตอ งไมทาํ ใหสาระสําคัญของขอเสนอเปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ ใหพจิ ารณา
ถึงความจําเปนเหมาะสมในการเขียนขอเสนอในบันทึกแยกเปนขอๆ ในขณะที่ขอเสนอของ
สวนราชการเจาของเรื่องไมไดแยกเปนขอๆ ดวย
3.1.3) เรือ่ งเดิม ในกรณีเรือ่ งทีต่ อ งเสนอคณะรัฐมนตรีเคยมีเรือ่ งเดิม
อยูกอนแลว ใหใสขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเดิมเอาไวในบันทึกเสนอเรื่องใหชัดเจน ครบถวน ถูกตอง
หากมีมติคณะรัฐมนตรีทเี่ ปนเรือ่ งเดิม ใหนาํ เนือ้ หาสาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้ ๆ
มาใสใหกระชับ ชัดเจนครบถวนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับประเด็นของเรือ่ งทีเ่ สนอมาใหม ควรคัดรายละเอียดมาใหครบถวนหากมีรายละเอียด
มากใหทําเอกสารแนบทาย
3.1.4) สาระสําคัญของเรือ่ ง ในการสรุปสาระสําคัญของเรือ่ งในบันทึก
เสนอเรื่องฯ นั้นควรจะเนนความกระชับ จับประเด็นใหไดใจความ ครบถวน ถูกตองชัดเจน และ
ในกรณีที่สาระสําคัญของเรื่องที่สวนราชการเสนอมาไมมีการจัดเรียงลําดับขอมูลเอาไว ก็ควรนํา
ขอมูลสวนนัน้ มาจัดเรียงลําดับใหมได ตามความเหมาะสมเพือ่ ใหสาระสําคัญของเรือ่ งมีความชัดเจน
และอานไดเขาใจงายมากขึ้น
3.1.5) ความเห็นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการเขียน
ความเห็น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น ตองหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นสวนตัวที่มีตอ
เรือ่ งนัน้ ๆ โดยใหนาํ เสนอความเห็นเฉพาะทีป่ รากฏเปนขอเท็จจริงตามขอกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งดังกลาว หรือความเห็นจากหนวยงานหลักทีม่ หี นาทีใ่ หความเห็นในเรือ่ งดังกลาว
ตอคณะรัฐมนตรีเทานั้น
3.2 การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน
1) มาตรฐานในดานเนื้อหาสาระของการทํางานที่ดี
2) มาตรฐานเวลาในการทํางาน
3) การจัดทําแบบตรวจสอบ (Checklist)
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การจัดทําสรุปวิเคราะหเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการเดิม)

การจัดทําสรุปเรือ่ งเสนอ นรม. / รอง - นรม.
มาตรฐานในดานเนือ้ หาสาระ
ของการทํางานทีด่ ี

มาตรฐานเวลา
ในการทํางาน

จัดทําแบบตรวจสอบ
(Checklist)

กําหนดหลักการวิเคราะห

การนําเสนอเรือ่ ง
ตอ นรม. / รอง – นรม.

กําหนดหลักการวิเคราะห

- ศึกษาทําความเขาใจเรือ่ ง
- สรุปวิเคราะหใจความสําคัญของ
เรือ่ งวาประสงคสงิ่ ใด
- สรุปเรือ่ งใหสนั้ กระชับ ถูกตอง
ครอบคลุมใจความสําคัญ
- การใหมมุ มอง ขอเสนอแนะ
ขอสังเกตตอเรือ่ งทีว่ เิ คราะห
กําหนดมาตรฐานดานเนือ้ หา
ของเรือ่ งทีเ่ สนอ ครม.
- ประเด็นทีน่ าํ เสนอ ครม. เพือ่ มีมติ
- ขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
ครม.
- แนวทางในการตัดสินใจตอ ครม.
การถายทอดวิธกี ารทํางาน
การศึกษาการทํางาน
ทีป่ ระสบผลสําเร็จ
ศึกษาตัวอยางที่เปนแบบอยางที่ดี
การจัดใหมที มี งาน
ในการวิเคราะหเรือ่ ง
การจัดทําฐานขอมูลเรือ่ งสําคัญ
- มติ ครม.
- ขอสั่งการ/คําสั่งของ นรม.
- ความเห็น สศช. หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ฯลฯ

- เรือ่ งเรงดวน 2 วัน
- เรือ่ งปกติ 7 วัน
- เรือ่ งยุง ยาก ซับซอน 10 วัน
ทัง้ นี้ ใหนบั ตัง้ แตวนั ที่
สํานักบริหารกลางไดรบั เรือ่ ง
จนถึงวันทีเ่ สนอบันทึกตอ
นรม./รอง – นรม. หรือวันที่
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
สรุปวาระ/เกษียนทาย

จัดทําแบบตรวจสอบฯ เพือ่ ใหกระทรวง
หรือหนวยงานที่เสนอเรื่องตอ ครม.
ระบุ ข  อ มู ล ในแบบตรวจสอบเพื่ อ ให
สอดคลองกับหลักเกณฑและขั้นตอน
ของกฎหมาย มติ ครม. คําวินจิ ฉัยศาล
และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึง่ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอ
เรือ่ งฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑฯ
โดย ปคร. เปนผูต รวจสอบกอนเสนอเรือ่ ง
ตอ ครม. ซึง่ checklist ทีส่ าํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยสํานักวิเคราะหเรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีจดั ทําขึน้ มีดงั นี้
1. การแตงตัง้ ขาราชการการเมือง
2. การแตงตัง้ ผูบ ริหารของ
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
3. การแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตามกฎหมายและระเบียบ
4. การแตงตัง้ คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ
5. การแตงตัง้ คณะกรรมการ
ขององคการมหาชน
6. การแตงตัง้ คณะกรรมการ
ของหนวยงานของรัฐ

4.1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง
เพือ่ ใหกระบวนการจัดทําเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่ ประกอบดวยการตรวจสอบ
เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี การถามความเห็นหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และการจัดทําสรุปวิเคราะหเรือ่ ง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เปนไปดวยความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และ
ทันสถานการณ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว ดังนี้
1) การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการกําหนด
หลักเกณฑ การตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบเกีย่ วกับการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ กฎหมาย
และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1) ระยะเวลาในการสงหนังสือนําสงของหนวยงานตางๆ ตัง้ แตวนั ทีห่ นวยงาน
เจาสังกัดลงนามถึงวันที่ สลค. รับเรือ่ ง ตองไมเกิน 3 วันทําการ (ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0501/ว24
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552)
1.2) พิจารณาวาเรือ่ งทีส่ ว นราชการเสนอจัดอยูใ นประเภททีก่ าํ หนดวาเปน
เรื่องที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม ถาเรื่องที่สวนราชการเสนอดังกลาวไมอยูในอํานาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทํา
หนังสือสงคืนเรื่องตามขั้นตอนตอไป
1.3) มีเอกสารประกอบตามจํานวนทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ตามขอ 7 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
1.4) รายละเอียดของเรื่องชัดเจน ถูกตอง ครบถวนหรือไม ตามขอ 13
แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
1.5) ประเด็นขอเสนอทีช่ ดั เจน ถาขอเสนอมีหลายประเด็นตองแยกประเด็น
ไวเปนขอๆ หากขอเสนอไมชดั เจนตองประสานกับเจาของเรือ่ งเพือ่ ดําเนินการแกไข หรือใหเจาของ
เรื่องนําหนังสือ ไปปรับแกมาใหม
1.6) เรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเดิมหรือทีเ่ กีย่ วของ
อยูแลวหรือไม
1.7) มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการหรือความเรงดวนของเรื่องนั้นๆ
1.8) สรุปขอเท็จจริงขอมูล รายละเอียด เหตุการณ ปญหา อุปสรรค ตลอดจน
แนวโนมความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเปนเหตุแหงปญหา อุปสรรค รวมถึงขัน้ ตอนทีต่ อ งดําเนินการ
1.9) การอางอิงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเกี่ยวของ
1.10) สรุปขอเสนอทีเ่ ปนประเด็นสําคัญ หรือความเห็นจากสวนราชการตางๆ
ในแตละประเด็น
1.11) สรุปขอเสนอทีเ่ ปนประเด็นสําคัญ หรือความเห็นจากสวนราชการตางๆ
ในแตละประเด็น
1.12) วิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หากไดมกี ารลงมติในเรือ่ งทีเ่ สนอ
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การตรวจสอบเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
(กระบวนการใหม)

สวนราชการเจาของเรื่อง

ระยะเวลาในหนังสือนําสงฯ ตั้งแตวันที่ รมว.ลงนาม
ถึงวันที่ สลค. รับเรื่องไมเกิน 3 วันทําการ

สลค.

- ชื่อเรื่องในหนังสือนําสงของหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องมีความชัดเจนตรงกับเนื้อหาของเรื่อง
- การสงเรื่องถึง สลค. ตองมีหนังสือนําสงหรือคําสั่งการของ นรม./รอง นรม. ตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
- มีเอกสารประกอบตามจํานวนที่ สลค. กําหนดตามขอ 7 แหงระเบียบวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
- ผูลงนามในหนังสือนําสงฯ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรื่องฯ
- เรื่องที่เสนอเขาขายเปนเรื่องประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา 4 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรื่องฯ
- ขอเสนอของหนวยงานของรัฐเจาของเรือ่ งเปนไปตามมาตรา 10 และขอ 13 แหง พ.ร.ฎ. วาดวยการเสนอเรือ่ งฯ
และระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธกี ารฯ เปนเรือ่ งทีส่ อดคลองกับ รธน. กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ
- มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการหรือความเรงดวนของเรื่องนั้นๆ
- เรือ่ งทีเ่ สนอมีการสรุปขอเท็จจริงขอมูล รายละเอียด เหตุการณ ปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวโนมความเปลีย่ นแปลง
ที่อาจจะเปนเหตุแหงปญหา อุปสรรค รวมถึงขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
- การขอความเห็นหนวยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของใหพิจารณาตรวจสอบวาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ไดดาํ เนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนทีเ่ ปนสาระสําคัญตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ กรณีขอความเห็น
คณะกรรมการตองพิจารณาอยางรอบคอบ และตองดูอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดวยวาเกี่ยวของกับ
เรือ่ งทีเ่ สนอซึง่ จําเปนตองขอความเห็นหรือไม กรณีทหี่ นวยงานเจาของเรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรีไดจดั ประชุมรวมกับ
หนวยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของแลว สลค. ไมตองขอความเห็นในเรื่องดังกลาวอีก แตตองนํารายงาน
การประชุมเรื่องนั้นๆ เสนอให ครม. ทราบดวย
- เรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการใหกรณีที่ไมมีรายงานการประชุมดําเนินการประสานงานขอขอมูล
เพิ่มเติมและใหสงอยางเปนทางการ โดยหัวหนาหนวยงานลงนาม

ครบถวน
ชัดเจน

เรื่องที่หนวยงานเสนอ
ไมอยูในอํานาจของ ครม.
ในการพิจารณาอนุมัติ

ทําหนังสือสงคืนเรื่อง

สอบถาม ขอใหจัดสงขอมูล
หรือเอกสารเพิ่มเติม
อยางไมเปนทางการ

ทําหนังสือสอบถาม
ขอขอมูลเพิ่มเติม

เสนอ ครม. พิจารณา

หนวยงานเจาของเรื่อง

ไมสง เอกสารหรือขอมูลเพิม่ เติม

ทําหนังสือสงคืนเรื่อง
เพื่อใหหนวยงานเจาของเรื่อง
ทําหนังสือมาใหม

สงเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม

สลค.

2) การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเสนอความเห็ น เพื่ อ ให สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีและทุกหนวยงานถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สําหรับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีนั้ น เมื่ อไดรั บเรื่ องจากหน วยงานราชการ ต อ งถามความเห็ นหรื อแจ ง ทราบ
เพื่อใหขอเสนอแนะ (ถามี) ภายใน 1 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเรื่องจนถึงวันที่สงหนังสือออก
สําหรับหนวยงานตางๆ สลค. กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใหหนวยงานของรัฐที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจงขอใหเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะมายัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และใหสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมหี นังสือเรงรัดทวงความเห็น
หากหนวยงานของรัฐไมเสนอความเห็นมาภายในระยะเวลาทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
รวมทั้งใหผูอํานวยการสํานัก ผูเชี่ยวชาญ และผูอํานวยการกลุมประสานเปนการภายในเรงรัด
ทวงความเห็นตางๆ ดังกลาว ตลอดจนแจงใหผูบริหารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ
เพือ่ จะไดเรงรัฐมนตรีหรือผูบ ริหารหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเสนอความเห็นใหทนั ตอการเสนอเรือ่ ง
ตอคณะรัฐมนตรีดวย
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การขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กระบวนการใหม)

สํานักบริหารกลางไดรับเรื่อง
และสงเรื่องให
กลุมบริหารงานทั่วไปของสํานัก

กลุม บริหารงานทัว่ ไปสงเรือ่ งให

ผูอ าํ นวยการสํานัก

เจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของเรือ่ งตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบเกีย่ วกับ
การเสนอเรือ่ งตอ ครม. และศึกษาวิเคราะหแนวทางดําเนินการ
การพิจารณาความเกีย่ วของของเรือ่ งทีเ่ สนอ ครม. กับหนวยงานหรือคณะกรรมการตางๆ

กรณีเรือ่ งทัว่ ไป

การพิจารณาบทบาท อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน หรือคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ

บทบาท ความรับผิดชอบ
ตามนโยบายรัฐบาล

1. บทบาท อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
1.1 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายทั่วไป
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ
- พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
1.2 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ
- พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ
- พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฯ
ฯลฯ
2. บทบาท อํานาจหนาทีต่ ามมติ ครม.

กรณีเรือ่ งขอทบทวนมติ ครม.

การมอบหมายภารกิจหลัก
ของรัฐบาลให รอง – นรม.
และ รัฐ – นร.

หนวยงานหรือคณะกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นทีเ่ สนอขอ
ทบทวนซึง่ เคยเสนอความเห็น
มาแลวในเรือ่ งนัน้ ๆ

การกําหนดแนวทางขอความเห็นหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของตามประเภทเรือ่ งตางๆ
สลค. จัดทําหนังสือแจงหนวยงานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนด

-

แจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เสนอความเห็น
ทราบเพื่อใหขอเสนอแนะหรือ
ความเห็น
วันทีค่ าดวาจะนําเรือ่ งเสนอ ครม.
ระยะเวลาใหเสนอความเห็น

3. บทบาท ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย

แจงหนวยงานเจาของเรือ่ ง
- วันทีค่ าดวาจะนําเรือ่ งเสนอ ครม.
- สลค. ไดขอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็น (ถามี)
- เสนอความเห็นกรณีมปี ระเด็น
ตามรัฐธรรมนูญ

หนวยงานเจาของเรือ่ ง/ทีเ่ กีย่ วของเสนอความเห็น
ถามความเห็น/แจงทราบเพือ่ ใหขอ เสนอแนะฯ
ภายใน 3 วันทําการ นับตัง้ แตวนั ทีส่ าํ นัก
บริหารกลางไดรบั เรือ่ งจนถึงวันทีส่ ง หนังสือออก

กรณีหนวยงานเจาของเรือ่ ง/ทีเ่ กีย่ วของยังไมเสนอความเห็น
- ผอ.สํานัก/ผชช./ผอ.กลุม ประสานเปนการภายใน
กับหนวยงานเจาของเรือ่ ง/ทีเ่ กีย่ วของทีย่ งั ไมไดเสนอความเห็น
- สลค.จัดทําหนังสือทบทวนถามในกรณีที่หนวยงานเจาของ
เรื่อง/ที่เกี่ยวของไมไดเสนอความเห็น/ขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กําหนด
จัดทําบันทึกเสนอ นรม./รอง-นรม.

3) การปรับปรุงกระบวนการจัดทําสรุปวิเคราะหเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีเพือ่ ใหนาํ เสนอขอมูลประกอบการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น
3.1) ใหนกั วิเคราะหจดั ทําสรุปวิเคราะหเรือ่ ง ศึกษา และคนควาขอมูลกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีเ่ สนอ เพือ่ นํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบ และเสนอเปนขอสังเกตใหแกคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะรัฐมนตรีที่เคย
อนุมตั ใิ นกรณีเดียวกับเรือ่ งทีเ่ สนอนีใ้ หแกหนวยงานทีเ่ สนอเรือ่ งนัน้ ๆ มาแลว หรือมติทเี่ คยอนุมตั ิ
ใหแกหนวยงานอื่นๆ มาแลว รวมทั้งกรณีที่ยังไมเคยมีมติอนุมัติในกรณีทํานองเดียวกันนี้ใหแก
หนวยงานใดๆ มากอน ก็จะตองยกเปนขอสังเกตใหแกคณะรัฐมนตรีดวย
3.2) ใหนักวิเคราะหบูรณาการการจัดทําสรุปวิเคราะหเรื่องทั่วไป และ
เรือ่ งทีเ่ ปนการเสนอรางกฎหมายทีม่ คี วามสําคัญหรือเกีย่ วของกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือ
อาจมีผลกระทบในเชิงการเมือง เพื่อใหนักวิเคราะหสามารถเขาใจเรื่องตางๆ ไดในภาพรวมและ
ในหลากหลายมิติ
3.3) ใหนกั วิเคราะหจดั ทําฐานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีในแตละประเภทเรื่อง เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันตอไป
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การจัดทําสรุปวิเคราะหเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี (กระบวนการใหม)
การจัดทําสรุปเรื่อง
เสนอ นรม./รอง - นรม.
มาตรรฐาานในนดานเนนื้อหาาสาาระขของงการททํางานที่ดี

มาตตรฐานนเวลาาในนการรทํางานน

กําหนดหลักการวิเคราะห

การนําเสนอเรื่อง
ตอ นรม./รอง – นรม.

- ศึกษาทําความเขาใจเรื่อง
- สรุปวิเคราะหใจความสําคัญของเรื่องวาประสงคสิ่งใด
- สรุปเรื่องใหสั้น กระชับ ถูกตอง ครอบคลุมใจความสําคัญ
- การใหมุมมอง ขอเสนอแนะ ขอสังเกตตอเรื่องที่วิเคราะห
- ศึกษาและคนความติ ครม. ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เสนอเพื่อนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบ และเสนอเปนขอสังเกตใหแก ครม.
- การบูรณาการการจัดสรุปวิเคราะหเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เปนการเสนอราง
กฎหมายที่มีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือ
อาจมีผลกระทบในเชิงการเมือง เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องตางๆไดในภาพ
รวมและในหลากหลายมิติ

- เรื่องเรงดวน 2 วัน
- เรื่องปกติ 7 วัน
ทั้งนี้ ยกเวนเรื่องที่ตองรอ
ความเห็ น หน ว ยงานหลั ก ที่ ต อ ง
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ประกอบ
การพิจารณาของ ครม. โดยใหนับ
ตั้ ง แ ต วั น ที่ สํ า นั ก บ ริ ห า ร ก ล า ง
ได รั บ เรื่ อ งจนถึ ง วั น ที่ เ สนอบั น ทึ ก
ตอ นรม./รอง – นรม. หรือวันที่
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ
สรุปวาระ/เกษียนทาย

กําหนดมาตรฐานดานเนื้อหาของเรื่องที่เสนอ ครม.
กําหนดมาตรฐานดานเนื้อหาของเรื่องที่เสนอ ครม.
- ประเด็นที่นําเสนอ ครม. เพื่อมีมติ (มีสาระสําคัญที่ชัดเจน มีความถูกตอง
และมีความครบถวน)
- ขอมูลประกอบการตัดสินใจของ ครม. (เปนเรื่องที่ตองเสนอ ครม. ตาม ม.4
แหง พ.ร.ฎ.วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของ ครม. ที่จะพิจารณาตามกฎหมายทีเกี่ยวของ
เป็นเรื่องที่มีกําหนดระยะเวลาที่จะต้องเสนอ ครม. ให้ระบุวันที่ ที่จะให
นําเสนอ ครม. หรือกําหนดเวลาไมเกินวันที่เทาใดหรือภายในเดือนใด ฯลฯ)
- แนวทางในการตัดสินใจตอ ครม. (คุณภาพ การทันตอเวลา การเปนที่
ยอมรับ และความเหมาะสมทางจริยธรรม)

การถายทอดวิธีการทํางาน
- การจัดบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําเรื่องเสนอ ครม.

การศึกษาการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ
- ศึกษาตัวอยางเรื่องที่เปนแบบอยางที่ดี

การจัดใหมีทีมงานในการวิเคราะหเรื่อง
- การจัดกลุมทีมงานวิเคราะหเรื่องที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาล
เชน เรื่องพืชเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน

การจัดทําฐานขอมูลเรื่องสําคัญ
- มติ ครม. - ขอสั่งการ / คําสั่งของ นรม.
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ

จััดทําแบบต
บตรววจสออบ
(Cheeckkliist))
จัดทําแบบตรวจสอบฯ เพื่อให้
กระทรวงหรื อ หน ว ยงานที่ เ สนอ
เรื่องตอ ครม. ระบุขอมูลในแบบ
ตรวจสอบเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
กฎหมาย มติ ครม. คําวินิจฉัยศาล
แ ล ะ ค ว า ม เ ห็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กฤษฎีกา ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.ฎ.
วาดวยการเสนอเรื่องฯ และระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ โดย ปคร.
เป น ผู ต รวจสอบก อ นเสนอเรื่ อ ง
ตอครม.ซึ่ง checklist ที่สํานักเ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี โ ด ย
สํ า นั ก วิ เ ค ร า ะ ห เ รื่ อ ง เ ส น อ
คณะรัฐมนตรีจัดทําขึ้นมีดังนี้
1. การแตงตั้งขาราชการการเมือง
2. ก า ร แ ต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ
3. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตาม
กฎหมายและระเบียบ
4. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ
5. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการของ
องคการมหาชน
6. การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการของ
หนวยงานของรัฐ

4.2 การปรับปรุงกระบวนการการติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
4.2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการ
มติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งเชิงนโยบายเปนเครือ่ งมือสําคัญของการบริหารราชการ
แผนดิน การที่สวนราชการตางๆ มีการนํามติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติไดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
จะสงผลใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสงู สุดตอประชาชน
ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีจาํ เปนตองไดรบั ทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และผลสําเร็จของ
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใชกาํ หนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ ดังนัน้ เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติในเรือ่ งเชิงนโยบายทีใ่ หสว นราชการ
ไปดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งที่ผานมา การกําหนด
กรอบระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหทกุ สวนราชการและ
หนวยงานถือปฏิบัติ และการรวบรวมรายชื่อหนวยงานที่คางการดําเนินการเสนอนายกรัฐมนตรี
เพี่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรียังไมชัดเจนและขาดการนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุน
การจัดเตรียมขอมูล และการบันทึกขอมูลการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ของสวนราชการและหนวยงานตางๆ ทําใหการติดตามและรายงานผลมีความลาชาและไมทนั ตอ
สถานการณ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกาํ หนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการติดตามและ
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งสําคัญมาโดยตลอด และสวนราชการตางๆ
ได มี ก ารดํ า เนิ น การตามแนวทางปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว อย า งไรก็ ต าม การติ ด ตามและรายงาน
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทผี่ า นมายังประสบปญหาในเรือ่ งความไมครบถวนของเรือ่ ง
ทีต่ อ งรายงาน การรายงานทีไ่ มเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ซึง่ ปจจัยประการหนึง่ เกิดจากการขาด
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่มีประสิทธิภาพ
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวาเรื่องใดจะตองมีการติดตาม

ศึกษามติคณะรัฐมนตรี กําหนดระยะเวลาติดตาม
รูปแบบการติดตาม และมอบหมายเจาหนาที่ติดตาม

เจาหนาที่ประสาน ปคร. สวนราชการเพื่อติดตามและเรงรัด
ผลการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาและรูปแบบที่กําหนด

แบบเปนทางการ

แบบไมเปนทางการ

จัดทําหนังสือแจง ปคร.
ของสวนราชการ/รัฐมนตรี
(ตามแตกรณี) เพือ่ ใหรายงานผลคืบหนา

ประสานงานกับ ปคร. ของสวนราชการ
โดยโทรศัพท โทรสาร e-mail
เพื่อใหรายงานผลคืบหนา

เมื่อสวนราชการแจงผลคืบหนาการดําเนินการ
ใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชา และเสนอรายงานผล
ตอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามแตกรณี

แจงผลการเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทราบ

4.2.2 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุง
การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมีการปรับปรุงกระบวนการ
ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1) การกํ า หนดระยะเวลาในการติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น การ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ใหทกุ สวนราชการและหนวยงานถือปฏิบตั อิ ยางชัดเจน และการรวบรวมรายชือ่
หนวยงานทีค่ า งการดําเนินการเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ไป
มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
ไดมีการรวบรวมรายชื่อเรื่องสําคัญที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติใหสวนราชการรายงานผลเพื่อแจง
ใหรฐั มนตรีทราบ (เฉพาะสวนราชการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรัฐมนตรีวา การกระทรวงหรือรัฐมนตรี
ที่กํากับการบริหารราชการ) เพื่อเรงรัดติดตามผลการดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมอบไว
ตอไป
1.2) สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีไดรวบรวมเรื่องที่มีการ
ติดตามระหวางเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
2) การนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการจัดเตรียมขอมูล และการบันทึก
ขอมูลการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการและหนวยงานตางๆ
เพื่ อ ให ก ารติ ด ตามและรายงานผลมี ค วามรวดเร็ ว และทั น ต อ สถานการณ มี ก ารดํ า เนิ น การ
โดยสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีไดพฒ
ั นาระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหเจาหนาทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ผูช ว ย ปคร. และเจาหนาทีข่ องหนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถใชในการติดตาม
และรายงานผลการดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ผ  า นทางอิ น เทอร เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต
www.socmonitor.soc.go.th ทัง้ นี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเวียนใหสว นราชการตางๆ ทดลอง
ใชระบบติดตามดังกลาว เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2556 ทีผ่ า นมา และไดใชระบบติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการเปนเครื่องมือในการประสาน ติดตามเรงรัดการรายงานผลการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการตลอดปงบประมาณ
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม
ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวาเรื่องใดจะตองมีการติดตาม

ศึกษามติคณะรัฐมนตรี กําหนดระยะเวลาติดตาม
รูปแบบการติดตาม และมอบหมายเจาหนาที่ติดตาม

บันทึกเรื่องที่จะติดตาม กําหนดเวลา
และรูปแบบเขาสูระบบติดตามฯ

ปคร. สวนราชการรับทราบเรื่องที่จะตองรายงาน
ผลการดําเนินการผานระบบติดตามฯ และสามารถ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมขอมูล
รายงานไดทันที

เจาหนาที่ประสาน ปคร. สวนราชการเพื่อติดตาม
และเรงรัดผลการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลา
และรูปแบบที่กําหนดผานระบบติดตามฯ

แบบเปนทางการ

แบบไมเปนทางการ

จัดทําหนังสือแจง ปคร.
ของสวนราชการ/รัฐมนตรี
(ตามแตกรณี) เพื่อใหรายงานผลคืบหนา

ประสานงานกับ ปคร. ของสวนราชการ
โดยผานระบบติดตามฯ โทรศัพท
โทรสาร e-mail เพือ่ ใหรายงานผลคืบหนา

สวนราชการสามารถรายงานผลคืบหนาผานระบบติดตามฯ
พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการอยางเปนทางการ

เมื่อสวนราชการแจงผลคืบหนาการดําเนินการ ใหรายงานผล
ตอผูบังคับบัญชา และเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามแตกรณี

แจงผลการเสนอรายงานผลตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทราบ

สลค. ตรวจสอบรวบรวมรายชื่อเรื่องสําคัญ
ที่ ครม. เคยมีมติใหสวนราชการรายงานผล
จากระบบติดตามฯ เพื่อแจงใหรัฐมนตรี
ทราบ เพื่อเรงรัดติดตามผลการดําเนินการ
ตามที่ ครม. เคยมอบไวตอไป

ภารกิจเกีย่ วกับราชการในพระองค
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมงี านสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับราชการในพระองค และการดําเนินโครงการ
ทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นภารกิจทีเ่ กีย่ วกับราชการในพระองค
มีประสิทธิภาพโดยการเสริมสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน การพัฒนา
งานในความรับผิดชอบ การพัฒนาประสิทธิภาพดานการประสานงานกับสวนราชการในพระองค
ตลอดจนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานดานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณแกขาราชการ
พนักงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. การสถาปนา
การสสถาปนนา เลื่อน แและตั
ละตั้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วาคมม 2555
25555
5 ธธัันวาคม
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ในฐานะหน ว ยงานกลาง
ในการประสานงานระหวางฝายบริหารกับสวนราชการในพระองค เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะตองนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาเพือ่ ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่ งตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
หรือตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านหนาพระทีน่ งั่ ในพระราชพิธแี ละรัฐพิธตี า งๆ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ การขอพระราชทานสถาปนา เลือ่ น และตัง้ สมณศักดิเ์ ปนงานสําคัญงานหนึง่
ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสํานักอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ซึง่ หลังจากทีม่ หาเถรสมาคมไดมมี ติเห็นชอบรายชือ่ พระสงฆทสี่ มควรเสนอขอพระราชทาน สถาปนา
เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์แลว สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะมีหนังสือแจงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานสถาปนา เลือ่ น และตัง้ สมณศักดิ์
ตอไป ซึง่ การพระราชทานสถาปนา เลือ่ นและตัง้ สมณศักดิพ์ ระสงฆนนั้ จะพระราชทานเนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เปนประจําทุกป หรือในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลตางๆ
สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ โดยเฉพาะชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ และ
พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ไมไดมีการพระราชทานโปรดสถาปนาเปนประจําทุกป
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ ตํ า แหน ง ว า งหรื อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดพระราชทานเป น กรณี พิ เ ศษสุ ด แต
พระราชอัธยาศัย ซึ่งในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา
ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลือ่ น และตัง้ สมณศักดิพ์ ระสงฆและบรรพชิตอนัมนิกาย รวม 1,160 รูป
ในจํานวนนีท้ รงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโกศาจารย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขึน้ เปน
พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ดวย ทั้งนี้ ในสวนของสํานักเลขาธิการ
ั บัฏ ประกาศ
คณะรัฐมนตรี นอกจากจะตองดําเนินการดานเอกสารทีเ่ กีย่ วของ อาทิ ใบกํากับหิรญ
สถาปนาสมณศักดิ์ ประกาศประจําองค สัญญาบัตรตัง้ พระครูปลัด และสัญญาบัตรสมณศักดิแ์ ลว
ยังตองรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธีและปฏิบัติหนาที่ในพิธีตามโบราณ
ประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการดังกลาว ดังนี้
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วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
แทนพระองคทรงเปนประธานในพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ ในการทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา
พระธรรมโกศาจารยวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ขึ้นเปน พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะ
เจ า คณะรองชั้นหิรัญบัฏ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีอาลักษณ สํานักอาลักษณ
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่จารึกหิรัญบัฏ

หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล ทรงปฏิบตั พิ ระกรณียกิจแทนพระองค
ทรงเปนประธานในพระราชพิธจี ารึกหิรญั บัฏ

อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่จารึกหิรัญบัฏ

ตอมาวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 14.56 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
โดยมี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทูลเกลาฯ
ถวายสัญญาบัตรสมณศักดิ์ เพือ่ ทรงประเคนแดบรรพชิตอนัมนิกาย (พระญวน) ทีท่ รงพระกรุณา
โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ รวม 2 รูป เจาหนาทีส่ าํ นักพระราชวังทูลเกลาฯ ถวายพัดยศและผาไตร
ตามลําดับ เมือ่ เสร็จสิน้ พระราชกรณียกิจแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
เมือ่ เสด็จพระราชดําเนินเขาสูพ ระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย
พฤฒิ กั ล ป ) ปฏิ บัติหน า ที่ อาลัก ษณ อา นประกาศสถาปนาสมณศั ก ดิ์ พ ระธรรมโกศาจารย
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขึ้นเปน พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
จบแลวพระสงฆ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆองชัยประโคมสังข แตร ดุริยางค
จากนั้นอาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทูลเกลาฯ ถวายหิรัญบัฏ ซึ่งบรรจุอยูในพานแวนฟาเพื่อทรงประเคนแดพระพรหมบัณฑิต
เจาหนาทีส่ าํ นักพระราชวัง ทูลเกลาฯ ถวายพัดยศและเครือ่ งประกอบสมณศักดิ์ เพือ่ ทรงประเคน
ตามลํา ดับ แล วเจ า หนา ที่อาลั ก ษณและเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ ทูล เกลา ฯ ถวายสัญ ญาบั ต ร
สมณศักดิเ์ พือ่ ทรงประเคนแดพระสงฆซงึ่ ไดรบั พระราชทานเลือ่ นและตัง้ สมณศักดิช์ นั้ พระราชาคณะ
จนครบ 65 รูป (รวมพระพรหมบัณฑิตเปน 66 รูป) พระสงฆที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์
ถวายอนุโ มทนา สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิ เรกเจ า พนั ก งานนิ ม นตพ ระสงฆ 86 รู ป
ที่จะเจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นนั่งยังอาสนสงฆเสร็จแลว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเทาพระองค
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูป พระเคราะห
แลวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรงศีล พระสงฆ 86 รูป เจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธี
เฉลิ ม พระชนมพรรษา ขณะพระสงฆ เจริ ญ พระพุ ท ธมนต สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึน้ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียน
บูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแลวเสด็จกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อพระสงฆ
เจริญพระพุทธมนตจบแลว สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก จากนัน้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
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อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญพานแวนฟา ซึ่งภายในบรรจุหิรัญบัฏ ทูลเกลา ฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อทรงประเคนแด พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
และเจาหนาที่สํานักพระราชวัง ทูลเกลา ฯ ถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์และพัดยศ

อาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญสัญญาบัตรสมณศักดิ์ ทูลเกลา ฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อทรงประเคนแดพระสงฆที่ไดรับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย พฤฒิกัลป) ปฏิบัติหนาที่อาลักษณ
อานประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขึ้นเปน
พระพรหมบัณฑิต พระราชาคณะเจาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

จากนั้ น วั น เสาร ที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
(นายสมชาย พฤฒิกัลป) พรอมดวยอาลักษณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญหิรญ
ั บัฏ เจาหนาทีส่ าํ นักพระราชวังเชิญเครือ่ งประกอบสมณศักดิ์
และเจาหนาทีส่ าํ นักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เชิญพัดยศพระครูปลัด ไปถวายพระพรหมบัณฑิต
ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในพิธสี มโภชหิรญ
ั บัฏ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ

ขบวนเชิญหิรัญบัฏพรอมเครื่องประกอบสมณศักดิ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลาวคําถวายและประเคนหิรัญบัฏแดพระพรหมบัณฑิต
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2. โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสํานักอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เปนหนวยงาน
ทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับราชการในพระองค โดยเฉพาะอยางยิง่ การดําเนินการเกีย่ วกับการกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่ งตางๆ อาทิ การขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตัง้
บุคคลใหดํารงตําแหนงตางๆ การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห การขอพระราชทาน
ความเปนธรรม การขอพระราชทานอภัยโทษ การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเปนไทย และ
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล า วเกี่ ย วข อ งกั บ ส ว นราชการ
หน ว ยงานของรั ฐ และประชาชนโดยตรง รวมทั้ ง มี ขั้ น ตอนที่ ต  อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจึงสมควรไดรับการเผยแพรเพื่อใหเจาหนาที่ของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ และประชาชนทัว่ ไป มีความรูค วามเขาใจและสามารถปฏิบตั งิ าน
ในสวนที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณมาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 บรรยายความรูเ กีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณพรอมกับนําเครือ่ งราชอิสริยาภรณไปจัดแสดง
ในการอบรมสัมมนาของกรมการขาว เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมภูรมิ าศ บีช โฮเต็ล
แอนด สปา จังหวัดระยอง
2.2 จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเ กีย่ วกับงานอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
2.3 จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณในงาน
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติประจําป 2556 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ศูนยประชุม
วายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร
2.4 จัดนิทรรศการเครือ่ งราชอิสริยาภรณในงานวันครบรอบ 62 ป โรงพยาบาลราชวิถี เมือ่ วันที่
19 เมษายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี
2.5 จัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณในงานวันคลายวันสถาปนาสํานักนายกรัฐมนตรี
ครบรอบปที่ 81 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
2.6 บรรยายความรูเ กีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณในโครงการเสริมสรางศักยภาพผูอ าํ นวยการ
กลุม งานควบคูไ ปกับการสรางภูมคิ มุ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในสังคม เมือ่ วันที่ 13 กันยายน
2556 ณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. การสัมมนาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับ
สวนราชการในพระองค
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดดําเนินการ
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับ
สวนราชการในพระองคซงึ่ เปนไปตามยุทธศาสตรการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และรักษาไวซงึ่
โบราณราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั ทิ สี่ มพระเกียรติ รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับราชการในพระองค ตามแผนยุทธศาสตรสาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554 - 2557)
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2556 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค คือ

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการในพระองคที่เกี่ยวของเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการประสานงานกับสวนราชการในพระองค
3.3 เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการ
ในพระองค มีสวนราชการเขารวมการสัมมนาประกอบดวย
(1) สํานักราชเลขาธิการ
(2) สํานักพระราชวัง
(3) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จํานวนทั้งสิ้น 120 คน
การสัมมนาดังกลาวผูเ ขารวมการสัมมนาไดเสนอแนะปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข
ในการประสานงานเกี่ยวกับ
- งานการขอพระราชทานพระมหากรุณา/พระบรมราชานุญาตในเรื่องตางๆ
- งานการขอพระราชทานความเปนธรรม
- งานการขอพระราชทานอภัยโทษ
- งานการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเปนไทย
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- งานการขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
- งานประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ
- งานพระราชพิธี/รัฐพิธีและหมายกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิน
นอกจากนัน้ ไดจดั กิจกรรมเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธระหวางกัน ไดแก กิจกรรม Walk
Rally ซึง่ ภายหลังการสัมมนาทําใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านทัง้ 3 หนวยงาน มีการประสานสัมพันธ
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การจัดทําระบบฐานขอมูลดานงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ และการเชื่อมโยง
บูรณาการระบบงาน
ปจจุบนั ภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมเี พิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
งานดานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณซึ่งมีหลายดานและตองมีขอมูลเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการแตละดานจํานวนมาก สงผลกระทบตอระบบ
การจัดเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานทําใหเกิดความไมคลองตัว ตองใชเวลามากในการคนหาขอมูล
ในการเสนอเรือ่ งแตละครัง้ และบางงานมีความเกีย่ วของในหลายขัน้ ตอน เชน งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ซึ่งมีลักษณะงานที่จําเปนตองเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลตางๆ เริ่มตั้งแตขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเสนอรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การนํารายชื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา การจัดทําประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ การบันทึกขอมูล
ประวัติการไดรับพระราชทานในระบบฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร การตรวจสอบเพื่อขอรับคืน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ และการจัดทําฐานขอมูลพัสดุเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เพือ่ เปนการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี และให เ ป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในยุทธศาสตรที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ ละรักษาไวซงึ่
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โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับราชการในพระองค ดังนัน้ จึงไดดาํ เนินการโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานงานอาลักษณ
และเครื่องราชอิสริยาภรณและการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน ดังนี้
4.1 จัดทําระบบฐานขอมูลดานงานอาลักษณ ไดแก การแตงตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุล
ตางประเทศประจําประเทศไทย การแตงตัง้ อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒขิ องสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ใหมฐี านขอมูลทีถ่ กู ตอง ครบถวน
เปนปจจุบนั และสามารถเชือ่ มตอกับระบบฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา รวมทัง้ มีโปรแกรมทีใ่ ชในการสืบคน
ขอมูลการแตงตั้งที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องราชอิสริยาภรณใหครอบคลุมและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
ซึง่ ไดจดั ทําขึน้ ในป 2537 เปนผลมาจากความรวมมือระหวางสํานักอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
และสํานักบริหารงานสารสนเทศ โดยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําปใหมีความสะดวก ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดจํานวนเอกสาร
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ซึง่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดใหความสําคัญ
โดยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 ซึ่งจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของสวนราชการทีใ่ ชโปรแกรมดังกลาวพบวา มีความพึงพอใจในระดับพอใจมากและมากทีส่ ดุ อีกทัง้
ไดดําเนินการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวใหสามารถใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตได ซึ่งขณะนี้
อยูใ นชวงทดลองการใชงานในสวนของการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณประจําปใหแก
พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจางประจํา นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการจัดทําโปรแกรมตรวจสอบ
ประวัตกิ ารไดรบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณผา นระบบอินเทอรเน็ต ซึง่ อยูใ นชวงทดสอบ
การใชงานรวมกันระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสวนราชการในพระองค
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ลําดับ

ประเภท

จํานวน

1

การขอพระราชทานยศ

50,829 ราย

2
3

การขอพระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห
การขอพระราชทานอภัยโทษ

4

การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์

5

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

271 วัด

6

72 เรื่อง

7

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเปนชื่ออาคาร
สิ่งปลูกสรางหรือสถานที่ หรือขอพระราชทานชื่ออาคารสิ่งปลูกสราง
หรือสถานที่
การขอแปลงสัญชาติเปนไทย

8

การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

9

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องตางๆ

140 เรื่อง
487 ราย
1,160 รูป

240 ราย
5 เรื่อง
53 เรื่อง

6. การแตงตั้งของขาราชการและบุคคลที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ตามกฎหมาย จํานวน 7,615 ราย
ลําดับ
1

ประเภท

จํานวน
(ราย)
372

2

ขาราชการพลเรือนสามัญ (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง และตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)
ขาราชการพลเรือนในพระองค

3

ขาราชการทหารและตํารวจ (ชั้นนายพล)

4

ขาราชการตุลาการ (นอกจากผูชวยผูพิพากษา)

2,824

5

ขาราชการอัยการ (นอกจากอัยการผูชวย)

1,479

6

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย)

89

7

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

56

8

บุคคลที่ตองทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามกฎหมาย

92
94

2,609
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5. การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องสําคัญ
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7. การพนจากตําแหนงของขาราชการและบุคคลที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลีพระบาท หรือโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย และ
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร ตํารวจ จํานวน 411 ราย
ลําดับ
1

ประเภท

จํานวน
(ราย)
152

2

ขาราชการพลเรือนสามัญ (ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง และตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)
ขาราชการตุลาการ (เวนแตผูชวยผูพิพากษา)

3

ขาราชการอัยการ (เวนแตอัยการผูชวย)

4

ขาราชการศาลยุติธรรม

5

ขาราชการตํารวจ (ผูบัญชาการขึ้นไป)

6

ขาราชการพลเรือนในพระองค

2

7

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

21

8

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง

7

9

บุคคลที่ตองทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตามกฎหมาย

50

10

ถอดยศทหาร ตํารวจ พรอมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

24

21
33
1
100

8. การดําเนินการเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ จํานวน 102 ราย
ลําดับ

ประเภท

1

การแตงตั้งเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย

2

การแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจําตางประเทศ

3

การเปดสถานกงสุลตางประเทศประจําประเทศไทยและการแตงตั้ง
กงสุลตางประเทศประจําประเทศไทย
การเปดสถานกงสุลในตางประเทศและการแตงตั้งกงสุลประจําตางประเทศ

4

จํานวน
(ราย)
41
37
9
15

9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 283,058 ราย
ลําดับ
1

ประเภท

3

เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย
- ชั้นสายสะพาย จํานวน 11,217 ราย
- ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย จํานวน 265,158 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ
- ชั้นสายสะพาย จํานวน 20 ราย
- ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย จํานวน 6,629 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ

4

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูวายชนม

2

จํานวน
(ราย)
276,375

6,649

30
4
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ลําดับ

จํานวน
(ราย)
7

ประเภท

1

เหรียญชัยสมรภูมิ

2

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

3

เหรียญราชการชายแดน

4

เหรียญจักรมาลา

8,354

5

เหรียญจักรพรรดิมาลา

21,574

6

เหรียญรัตนาภรณ

11

7

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

2

9
25,720

11. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ
และเหรียญตราตางประเทศ จํานวน 20 ราย
112.2. การขอความเห็
การขขอคววามมเหห็นชอบในการรั
ชออบในนการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ และเหรียญ
หรือตราต
ตราตตางงประเทศ
ประเทศศ จํานวน 17 ราย
หรื
13. การบริหารจัดการสรางซอมเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชการตามงบประมาณ
ที่ไดรับเพื่อทูลเกลาฯ ถวายสําหรับพระราชทาน และจายใหแกกระทรวง กรม เพื่อมอบ
ใหแกผูไดรับพระราชทาน
ลําดับ

ประเภท

จํานวน

การสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ
1

- เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย

14,130 สํารับ/ดวง

2

- เหรียญจักรมาลา

10,000 เหรียญ

3

- เหรียญจักรพรรดิมาลา

20,000 เหรียญ

การซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณชางเผือก-มงกุฎไทย

6,885 สํารับ/ดวง

14. การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
- รับคืนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ
- รับคืนเปนเงินตราชดใชราคาแทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

จํานวน

27,914 สํารับ/ดวง

จํานวน
438 สํารับ/ดวง
เปนเงิน 5,897,933 บาท
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10. การขอพระราชทานเหรียญราชการ จํานวน 55,677 ราย
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15. การตอบขอหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน 19 เรื่อง
16. การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารสําคัญ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดดาํ เนินการจัดทําเอกสารสําคัญทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ประกาศนียบัตร
กํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสําคัญทางการทูต
รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารสําคัญ จํานวน
857,578 ฉบับ ทั้งนี้ ในจํานวนดังกลาวมีประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและ
สัญญาบัตรยศทีอ่ ยูร ะหวางรอจัดสงใหแกสาํ นักราชเลขาธิการเพือ่ ขอพระราชทานพระปรมาภิไธย
ซึง่ คางมาแตเดิม จํานวนประมาณ 500,000 ฉบับ อันเนือ่ งมาจากกระบวนการในการจัดทําประกาศนียบัตร
กํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการพัฒนา
จากการใชเจาหนาที่ลิขิตเขียนเปนการใชเครื่องพลอตเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
มี พั ฒ นาการมาเป น ลํ า ดั บ โดยใช เ ครื่ อ งพิ ม พ แ บบอิ ง ค เจ็ ท และเครื่ อ งพิ ม พ แ บบเลเซอร
ในปจจุบนั เพือ่ รองรับปริมาณของผูท ไี่ ดรบั พระราชทานทีม่ เี พิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงไดหารือและประสานความรวมมือกับสํานักราชเลขาธิการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม โดยตกลงรวมกันใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ ไปขอพระราชทานพระปรมาภิไธยเพิ่มขึ้น
จากเดิมสัปดาหละประมาณ 6,500 ฉบับ เปนประมาณสัปดาหละ 8,000 ฉบับ ซึ่งเปนการปรับปรุง
กระบวนการงานลิขติ ใหมคี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ พรอมกับมุง เนนไปทีก่ ารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ใบประกาศนียบัตรกํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศในภาพรวม ไดแก ความถูกตอง
ของชื่อ ชื่อสกุล และชั้นตรา ของผูไดรับพระราชทาน ความสะอาด เรียบรอย สวยงาม
ของประกาศนียบัตรกํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ และขัน้ ตอนการรับรองการจัดทํา
ประกาศนียบัตรกํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศแตละฉบับ ซึง่ กระบวนการดังกลาว
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในขัน้ ตอนการขอพระราชทานพระปรมาภิไธยในประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในสวนของขั้นตอน
การติดตามประเมินผลระหวางดําเนินการไดกาํ หนดจัดสัมมนารวมกันระหวางสํานักราชเลขาธิการ
กับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดนําประเด็นปญหา
ขอขัดของในการดําเนินการตามขอตกลงดังกลาว ซึ่งดําเนินการมาไดระยะหนึ่งเพื่อรวมหารือ
ทําความเขาใจกัน ทําใหสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานของทั้งสองหนวยงาน
ซึง่ สามารถดําเนินการตามแผนทีก่ าํ หนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สามารถจัดสงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศ ใหแกสํานักราชเลขาธิการ
เพือ่ ขอพระราชทานพระปรมาภิไธยไดสปั ดาหละไมตาํ่ กวา 8,000 ฉบับ คิดโดยรวมทัง้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สามารถจัดสงไดถึงจํานวน 450,800 ฉบับ ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้ ทั้งสองหนวยงานยังไดหารือ
ที่ จ ะหาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการจั ด ทํ า ประกาศนี ย บั ต รกํ า กั บ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรยศตอไปในอนาคต โดยเนนทัง้ การควบคุมปริมาณและคุณภาพ
ควบคูกันไป เพื่อประโยชนของผูไดรับพระราชทานและประโยชนของทางราชการโดยรวม
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ทะเบียนฐานันดรถือเปนขอมูลทะเบียนประวัตสิ าํ คัญ ไดแก ขอมูลเกีย่ วกับอิสริยฐานันดร ยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ซึ่งปจจุบันไดมีการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในสวนของ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจาของประวัติ การโอนยายสังกัด การวายชนม (ถึงแกกรรม/
ถึงแกอนิจกรรม/ถึงแกอสัญกรรม) ตลอดจนขอมูลการสงคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ ทัง้ ของผูท สี่ ง คืน
ชัน้ รองเนือ่ งจากไดรบั พระราชทานในชัน้ ตราทีส่ งู ขึน้ หรือทายาทนําสงคืนในสวนของผูท วี่ ายชนม
ทั้งนี้ งานทะเบียนฐานันดรสามารถแยกเปนงานบันทึกขอมูล งานตรวจสอบ และงานใหบริการ
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถดําเนินการในงานที่เกี่ยวของได ดังนี้
17.1 งานบันทึกขอมูล ดําเนินการบันทึกและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ การไดรับพระราชทานยศ การไดรับการจายเครื่องราชอิสริยาภรณและ
การสงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ รวมทั้งการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัด
และการวายชนม จํานวน 276,282 ราย
17.2 งานตรวจสอบ (ตรวจสอบประวัตกิ ารไดรบั หรือสงคืน เครือ่ งราชอิสริยาภรณตามคํารองขอ
ของสวนราชการ) จํานวน 32,154 ราย
17.3 งานบริการ (ใหบริการบุคคลทั่วไปตามที่ติดตอสอบถามประวัติการไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ) จํานวน 6,793 ราย
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17.7. การบั
17
การบบันทึกและปรั
แลละปปรับปรุ
ปรุงขขอมูลทะเบียนฐานันดร
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รายงานประจําปี 2556

ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
กระทรวง กรม และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐ
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภามีหนาที่ในการดําเนินการจัดทําประกาศ
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานและรองประธาน
วุฒสิ ภา ประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร และพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห สรุปเสนอ
ความเห็นและติดตามการตรากฎหมายทั้งกระบวนการ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับญัตติและ
กระทูถ าม รายงานตางๆ ของกรรมาธิการรัฐสภา โดยอาศัยอํานาจพิเศษตามธรรมนูญการปกครอง
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับ
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐ เพือ่ ใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
เปนไปดวยความเรียบรอย ซึง่ ภารกิจดังกลาว หมายความรวมถึง การติดตามและรายงานความกาวหนา
ของการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ ทัง้ ในสวนของนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล จึงอาจกลาวไดวา การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐ เปนภารกิจทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทีจ่ ะสนับสนุนใหการปฏิบตั หิ นาทีภ่ ารกิจหลักทัง้ 4 ดาน เปนไปดวยความเรียบรอย ราบรืน่ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ปคร. มาจากคําภาษาอังกฤษวา Cabinet and
Parliamentary Liaison Oﬃcer: CPLO โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกาํ หนดใหมรี ะบบ
ปคร. ขึน้ เมือ่ ป 2546 ซึง่ มีวตั ถุประสงคสาํ คัญ คือ มุง ใหการประสานงานในภารกิจทีเ่ กีย่ วของกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการทัง้ หลายเปนไปอยางราบรืน่ และในป 2551 ไดจดั ทําระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 เพื่อกําหนดหนาที่ ปคร.
ใหมคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยให ปคร. ทําหนาทีเ่ ปนศูนยกลางของสวนราชการในการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ เพือ่ ใหภารกิจทีเ่ กีย่ วของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
และไดมีการพัฒนาระบบ ปคร. อยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดาํ เนินการพัฒนาระบบ ปคร.
เพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง ปคร. มีแนวทางทีช่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเปนการสรางเครือขาย
การประสานงานระหวาง สลค. กับหนวยงานตางๆ โดยไดดาํ เนินการสัมภาษณ สอบถามความคิดเห็น
และเปดโอกาสให ปคร. ผูช ว ย ปคร. และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของกับภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ของทุกสวนราชการไดมโี อกาสพบปะและทําความรูจ กั กัน รวมทัง้ ไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และประเด็นปญหาตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านภายใตภารกิจ ปคร. เพือ่ ใชเปนขอมูลในการพัฒนา
ระบบ ปคร. และปรับปรุงระเบียบฯ ตอไป ซึ่งจากการสัมภาษณ ปคร. กระทรวงตางๆ จํานวน
19 กระทรวง ตัง้ แตวนั ที่ 23 มกราคม - 17 พฤษภาคม 2556 เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน และบทบาท
หนาที่ รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน สรุปผลการสัมภาษณโดย ปคร. มีขอ เสนอแนะ
เพิ่มเติมวา เห็นควรดําเนินการจัดตั้งกลุมงาน ปคร. ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม และ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการพบปะและสรางความคุนเคยระหวางกันอันจะเปนประโยชนตอการ
ประสานงาน รวมทั้งพัฒนาเครือขายการประสานงานของ ปคร. ใหเพิ่มมากขึ้น

สถิติการปฏิบัติราชการที่สําคัญในภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา กระทรวง กรม
และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ
1. จํานวนการเสนอรางพระราชบัญญัตไิ ดดาํ เนินการเสนอรางพระราชบัญญัตเิ ขาสูก ารพิจารณา
ของรัฐสภา รวมทั้งสิ้น 68 เรื่อง
2. จํานวนการนําเสนอเรื่องที่เปนกฎหมายเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสิ้น 506 เรื่อง
ดังนี้
ประเภท

เรื่อง

รางพระราชบัญญัติ

79

รางพระราชกฤษฎีกา

172

รางกฎกระทรวง

160

รางระเบียบ/รางประกาศ

95

3. จํานวนรางกฎหมายและรางอนุบญ
ั ญัตทิ คี่ ณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบญ
ั ญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา รวมทั้งสิ้น 51 เรื่อง ดังนี้
ประเภท

เรื่อง

รางระเบียบ

7

รางประกาศ

43

รางขอบังคับ

1

ภารกิจเกีย่ วกับประชาชน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนี้
1. การนําเรื่องตางๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. การกลัน่ กรอง และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทีใ่ ชประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ และลูกจางของกระทรวง กรม ตางๆ และประชาชน
ผูทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน
3. การขอพระราชทานอภัยโทษในนักโทษใหโอกาสตางๆ
4. การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเปนไทย
5. การขอพระราชทานความเป น ธรรม ขอพระราชทานพระบรมราชานุ เ คราะห และ
พระบรมราชูปถัมภในเรื่องตางๆ
6. การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานในภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 91
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รายงานประจําปี 2556
สถิติการปฏิบัติราชการที่สําคัญในภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ตามขอยอยที่ 3-5 จะปรากฏ
อยูในสวนของสถิติการปฏิบัติราชการที่สําคัญในภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค ในสวนนี้
จะขอกลาวถึงเฉพาะสถิติการปฏิบัติราชการในสวนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานในภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. การจั
การจจัดการข
การรขอรองเรี
งเรียน รรองทุกขของประชาชน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ
หนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 32 เรื่อง ดังนี้
1.1 เรื่องรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จํานวน 5 เรื่อง
1.2 เรื่องรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยดําเนินการสงเรือ่ งใหศนู ยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 22 เรือ่ ง
และดําเนินการสงเรือ่ งใหหนวยงานทีอ่ ยูใ นอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงดําเนินการตอไป
จํานวน 5 เรื่อง

22.. การนํ
การนนําเรื่องลงประกาศในราชกิ
งลงปประะกาาศในรราชกิจจานุเบกษา
สถิติการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
2.1 จํานวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลําดับ

ประเภท

จํานวน
(เรื่อง)

1

พระราชบัญญัติ

31

2

พระราชกําหนด

2

3

พระราชกฤษฎีกา

170

4

กฎกระทรวง

182

5

สํานักนายกรัฐมนตรี กฎ ก.ร. กฎ ก.พ. กฎ ก.ตร. กฎ ก.พ.ค. และกฎ ก.ค.ศ.

6

ระเบียบ

257

7

ประกาศ

38,542

8

คําสั่ง

9

ขอบังคับ

75

10

ขอกําหนด

16

11

เทศบัญญัติ

41

12

ขอบัญญัติ

198

13

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

26

14

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

1

238

9

ลําดับ

ประเภท

จํานวน
(เรื่อง)

15

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา

3

16

บันทึกการประชุมวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร

124

17

กระทูถาม

361

18

หมายกําหนดการ

25
รวมทั้งสิ้น

40,316

2.2 จํานวนตอนราชกิจจานุเบกษาจําแนกตามประเภท
ลําดับ

ประเภท

จํานวน
(ตอน)

1

ก ฉบับกฤษฎีกา

119

2

ข ฉบับทะเบียนฐานันดร

63

3

ค ฉบับทะเบียนการคา

138

4

ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กําหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

144

5

ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป (กําหนดประกาศกรณีเรงดวน)

175

รวมทั้งสิ้น

639

2. การเผยแพรและใหบริการขอมูลราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา หมายความวา หนังสือของทางราชการซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเผยแพรเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เรื่องที่ตองประกาศตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงกระทูถามของสมาชิก
รัฐสภาพรอมคําตอบของรัฐมนตรีไมวาจะไดจัดทําขึ้นในรูปของเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส
2.1 ประเภทของราชกิจจานุเบกษา มี 4 ประเภท โดยจําแนกเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
(1) ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เปนประกาศเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการที่เปนกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งของหนวยงานหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ ปนอนุบญ
ั ญัติ ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรีเกีย่ วกับการอนุมตั หิ รือไมอนุมตั พิ ระราชกําหนด
และเรือ่ งทีป่ ระชาชนทัว่ ไปควรไดรบั ทราบ คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง คําพิพากษา
ของศาลปกครองอันถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ
(2) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร หมายกําหนดการ และขาวในพระราชสํานัก
เปนการประกาศเกี่ยวกับการสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ รายชื่อผูที่ไดรับพระราชทาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญราชการหรือยศ รายชื่อผูถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ
ถูกถอดยศ และรายชือ่ ผูไ ดรบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณหรือ
เหรียญตราตางประเทศ หมายกําหนดการพระราชพิธีตางๆ และขาวในพระราชสํานัก
(3) ประเภท ค ฉบับทะเบียนการคา เปนการประกาศเกีย่ วกับการจดทะเบียนหางหุน สวน
บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน จํากัด การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน
(4) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เปนการประกาศเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุในประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจกําหนดประเภทของราชกิจจานุเบกษาเปนประเภท
อื่นๆ หรือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษไดตามที่เห็นสมควร
2.2 วิธีการใหบริการ มี 2 รูปแบบ ไดแก
(1) ขอรับบริการ ณ ศูนยบริการราชกิจจานุเบกษา โดยขอรับขอมูลเปนเอกสารตาม
ขัน้ ตอนขอรับบริการตามภาคผนวก หรือคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอรทไี่ ดจดั เตรียมไวใหบริการ
ณ กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
(2) ทางอินเทอรเน็ต โดยผูขอรับบริการคนหาและจัดพิมพขอมูลราชกิจจานุเบกษา
ดวยตนเอง ทางเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ตามขัน้ ตอนการสืบคน
ในภาคผนวก และสามารถขอรับบริการสอบถามขอมูลราชกิจจานุเบกษาไดทางเว็บบอรดกระดาน
ถาม – ตอบ

เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th

33.. การเผยแพร
การเผผยแพรรความรู
วาามรูเกีก่ียวกั
วกกับงานในภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดดานอื่นๆ มมีีดังนนี้ี
1) จํานวนการใหบริการขอมูลราชกิจจานุเบกษาจําแนกตามชองทางตางๆ
สถิตกิ ารใหบริการขอมูลราชกิจจานุเบกษาจําแนกตามชองทางตางๆ ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
เดือน

มาติดตอ
ดวยตนเอง
(ราย)

ทาง
โทรศัพท
(ราย)

ทางเว็บบอรด
กระดานถามตอบ
(ครั้ง)

ทาง
เอกสาร
(เรื่อง)

ทาง
อินเทอรเน็ต
(ครั้ง)

ตุลาคม 2555

8

403

92

102

134,862

พฤศจิกายน 2555

8

520

108

82

138,968

ธันวาคม 2555

9

421

105

81

139,359

มกราคม 2556

13

560

136

96

147,899

กุมภาพันธ 2556

5

542

103

67

142,033

มีนาคม 2556

8

492

82

144

116,249

เมษายน 2556

7

330

92

153

77,570

พฤษภาคม 2556

7

564

107

188

128,166

มิถุนายน 2556

10

396

112

126

137,780

กรกฎาคม 2556

10

489

107

136

129,665

สิงหาคม 2556

8

397

103

119

119,954

กันยายน 2556

6

459

108

123

139,338

99

5,573

1,255

1,417

1,551,843

รวมทั้งสิ้น

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาไวสําหรับ
บริการใหแกผูใชบริการ ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยมีวิธีการใหบริการ
2 รูปแบบ ไดแก (1) การใหบริการโดยเจาหนาที่ ณ กลุมงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม
ซึ่งการใหบริการรูปแบบนี้ผูสนใจรับบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาจะตองมา
ยื่นคําขอรับบริการตามหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขเชนเดียวกับการขอรับบริการ
ขอมูลมติคณะรัฐมนตรี และขอมูลอื่นๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (2) การจัดขอมูล
ราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด และเครื่องมืออํานวยความสะดวกตางๆ ไวใหบริการบนอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th และการจัดขอมูลกฎหมาย อนุบญ
ั ญัตแิ ละขอมูลสําคัญ
เกีย่ วกับการบริหารราชการแผนดินทางเว็บไซตฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย
ซึง่ ผูส นใจสามารถเขาใชงานไดดว ยตนเองหรือสงคําขอรับบริการมายังกลุม งานราชกิจจานุเบกษา
สํานักนิติธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดบริการกลับไปใหได
นอกจากนี้ ในกรณีมขี อ สงสัยหรือตองการคําแนะนําการสืบคนขอมูลราชกิจจานุเบกษา ผูใ ชบริการ
สามารถสอบถามเจาหนาทีผ่ ใู หบริการทางโทรศัพท เบอรโทร. 02 280 9000 ตอ 122 – 126 หรือ
ทางกระดานถาม-ตอบ เว็บไซตฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส
หรือทางกระดานถามตอบ เว็บไซต www.ratchakitcha.soc.go.th
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2) จํานวนผูใชบริการคนหามติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามชองทางตางๆ
สถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
เดือน

ณ ศูนย
ทาง
บริการฯ โทรศัพท
(ราย)
(ราย)

ทาง จํานวนขอมูล
ทาง
คา
ยอดบริการ
โทรสาร ที่ใหบริการ อินเทอรเน็ต ธรรมเนียม เอกสาร
(ราย)
(เรื่อง)
(ครั้ง)
(บาท)
(แผน)

ตุลาคม 2555

11

135

54

611

134,862

397

1,077

พฤศจิกายน 2555

9

115

43

560

138,968

326

1,530

ธันวาคม 2555

9

82

31

1,032

139,359

-

753

มกราคม 2556

11

142

49

588

147,899

44

713

กุมภาพันธ 2556

7

136

28

271

142,033

-

918

มีนาคม 2556

13

118

46

381

116,249

15

722

เมษายน 2556

8

82

36

500

77,570

-

749

พฤษภาคม 2556

4

81

29

145

128,166

-

375

มิถุนายน 2556

10

84

35

127

137,780

-

654

กรกฎาคม 2556

10

95

33

235

129,665

-

424

สิงหาคม 2556

10

76

25

197

119,954

105

287

กันยายน 2556

8

87

20

336

139,338

-

586

รวมทั้งสิ้น

110

1,233

429

4,983

1,551,843

887

8,788

ผูที่มีความประสงคจะขอรับบริการขอมูลขาวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ
ติดตอขอรับบริการตามขั้นตอนการขอรับบริการ ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สํานักบริหารงาน
สารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภาคผนวก
3) จํานวนผูใชบริการขอมูลทะเบียนฐานันดร จํานวน 6,793 ราย

งานดานอืน่ ๆ
1. การพั
การพพัฒนาบ
นาบุบุคลากร
ลาากร
โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับสูง ในหลักสูตรการเสริมสราง
องคความรูท างวิชาการทีจ่ าํ เปนตอการปฏิบตั ริ าชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี โดยมีเปาหมายคือการเปนหนวยงานหลักทีม่ มี าตรฐานทางวิชาการ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผล
ในทางปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชนสงู สุดตอประเทศชาติและประชาชน ซึง่ การจะบรรลุเปาหมายดังกลาว
ไดนั้น บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจของคณะรัฐมนตรี
จําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ เพื่อเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ ทักษะ
และประสบการณใหเทาทันสถานการณ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งวิทยาการ
การบริหารจัดการสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการทดลองฝกปฏิบัติ ใหแก
ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุมงานและผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจของคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ใหสามารถนําความรูท ไี่ ดรบั จากการฝกอบรมและการพัฒนาทักษะไปใชในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการตอไป
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ไดจดั ใหมกี ารฝกอบรมในหลักสูตรการเสริมสรางองคความรู
ทางวิชาการที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหแกขาราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน และผูปฏิบัติงานทุกระดับ
จํานวน 28 คน โดยการจัดฝกอบรมในรูปแบบ การรับฟงบรรยาย อภิปราย ซักถาม ในหองประชุม
และการทดลองฝกปฏิบัติการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนกลุม การลงพื้นที่เรียนรูดูงานและประชุม
นําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศกึ ษาในเรือ่ งตางๆ รวมทัง้ การศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ โดยคัดเลือก
จากผลกรณีศึกษาวิเคราะหในระดับดีเดน โดยมีหัวขอวิชาการฝกอบรม/รับฟงการบรรยาย
ในหองประชุม ซึ่งครอบคลุมใน 6 หมวดหลัก ดังนี้
(1) หมวดเศรษฐกิจ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับยุทธศาสตรประเทศและ
การเชือ่ มโยง สูก ารปฏิบตั /ิ เศรษฐกิจมหภาคและการเปลีย่ นแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก/การวิเคราะห
โครงการลงทุนภาครัฐ)
(2) หมวดสังคม (เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในบริบทตางๆ และกับงานของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/การพัฒนาคนและสังคมตามปจจัยการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากร)
(3) หมวดการคา การลงทุนและบริการ (การคา การลงทุน และความเปนหุน สวนทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ/แนวทางปฏิบัติกระบวนการนําเสนอสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศ)
(4) หมวดกฎหมาย และการบริหารจัดการภาครัฐ (รัฐธรรมนูญกับกฎหมายสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ และการวิเคราะหความเห็นทางกฎหมายประกอบการพิจารณา/แนวทางการบริหารภาครัฐ
แนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี)
(5) หมวดการเงินและงบประมาณ (ระเบียบ หลักเกณฑการงบประมาณ และแนวทางการบริหาร
จัดการงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณสมัยใหม)
(6) หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลอม)
ผลทีไ่ ดรบั จากการฝกอบรมดังกลาว นับไดวา เปนประโยชนอยางยิง่ ตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีสวนชวยใหบุคลากรไดพัฒนาและเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการของการนําความรูมาวิเคราะห
ในกรณีศึกษาจริง ซึ่งมีสวนชวยใหบุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติราชการในอนาคตตอไป
โครงการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมงาน ควบคูไปกับการสรางภูมิคุมกัน
เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ในป พ.ศ. 2555 2559 จะเปนชวงทีก่ ระแสการเปลีย่ นแปลงในสังคมรุนแรงมากขึน้ และไดมงุ เนนทีจ่ ะสรางภูมคิ มุ กัน
คือ “การเตรียมคน” ใหมคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ จะเปนตัวสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไดอยางเขมแข็ง
และยัง่ ยืนตอไป ในการเตรียมความพรอมตอการเปลีย่ นแปลงของสังคมจําเปนตองประกอบดวย
ภาครัฐและภาคเอกชนควบคูกันไปเสมอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนหนวยงานสําคัญในภาคราชการองคกรหนึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ตอการบริหารราชการแผนดินใหขบั เคลือ่ นสูเ ปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยทีภ่ ารกิจของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมหี ลายบทบาท กลาวคือ ภารกิจเกีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรี
ภารกิจการประสานราชการกับรัฐสภา ภารกิจการประสานราชการกับสวนราชการในพระองค ภารกิจ
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐและภารกิจเกีย่ วกับประชาชน
ภารกิจใดก็ตาม ยอมมีสวนเกี่ยวของกับขาราชการในทุกระดับ โดยเฉพาะผูอํานวยการกลุมงาน
ซึ่งเปนตัวจักรกลหนึ่งในการขับเคลื่อนใหงานดําเนินการไปได และรวมถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติราชการทั่วไปภายในองคกร ดังนั้น ผูอํานวยการกลุมงานและ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ จําเปนตองเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึง
ไดรับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและประสบการณรวมกัน อันจะเปนประโยชน
ในการประสานงาน ในโอกาสตอไป
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดจัดใหมีการฝกอบรมในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
ผูอํานวยการกลุมงาน ควบคูไปกับการสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหแก
ขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูด าํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการกลุม งาน และผูป ฏิบตั งิ าน
ทุกระดับ จํานวน 50 คน โดยเนนการฝกอบรมในเชิงวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารงานและไดรับความรูตามหลักธรรมาภิบาลอันจะสงผลให
การบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุตามเปาหมายของประเทศและเกิดประโยชนตอ ประชาชน
โดยรวม โดยมีหัวขอวิชาโดยสรุป ดังนี้
(1) หลักการบริหารราชการแผนดิน และบทบาทของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะ
หนวยงานสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
โดยศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม
(2) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม โดย นายณัฐชนน ศิริพงษสุรภา นิติกรชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
(3) แนวทางปฏิบัติและความเสี่ยงในการใหขอมูลที่มีชั้นความลับ และกรณีศึกษา (ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540) โดย นางสาวผลทิพณ
สรางสวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
(4) หลักการเขียนหนังสือราชการใหถกู ตองและมีประสิทธิภาพ โดย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นายสมชาย พฤฒิกัลป) และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์)
(5) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ โดย นายธวพงศ ออนนุช ผูอํานวยการ
กลุมงานเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
(6) กิจกรรมเพือ่ เสริมสรางการทํางานเปนทีมและการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยวิทยากร
จากศูนยศกึ ษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ วิทยากร
ไดแบงรูปแบบกิจกรรมออกเปน 2 สวน ไดแก (1) กิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพือ่ สรางความ
คุน เคยระหวางผูเ ขารับการอบรม เสริมสรางความสามัคคีและการทํางานเปนทีมและ (2) กิจกรรม
Walk Rally
ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมดังกลาว นับไดวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เนือ่ งจากมีสว นชวยใหบคุ ลากรไดพฒ
ั นาและเสริมสรางองคความรูท างวิชาการทีจ่ าํ เปน
รวมถึงการเสริมสรางการทํางานเปนทีมและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ซึง่ สงผลใหการปฏิบตั หิ นาที่
ของบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง
การบริหารงานพัสดุในภาครัฐในปจจุบัน มีปญหาคอนขางมากในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ใหมปี ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงู สุดตอองคกร สิง่ สําคัญประการหนึง่ คือ สวนราชการจําเปน
ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญ และความจําเปนในการใชพัสดุนั้นๆ กอน
ทําการอนุมตั ซิ อื้ อนุมตั จิ า ง ซึง่ หากขอมูลดังกลาวมีความชัดเจนตัง้ แตเริม่ ดําเนินการ มีการจัดทํา
แผนจัดซื้อจัดจาง การประกาศกําหนดความตองการ (TOR) ที่มีความชัดเจนเพียงพอ ก็จะ
สามารถลดความเสี่ยงหรือปญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และชวยปองกันความเสี่ยงจาก
การบริหารสัญญาที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความจําเปน
ในเรื่องนี้ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง”
ระหวางวันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดย
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหผทู เี่ กีย่ วของกับงานดานพัสดุและผูก าํ กับดูแลทราบแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ดานพัสดุและการกํากับดูแลเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการบริหารงานดานพัสดุ
การบริหารสัญญาและการปองกันการรองเรียนหรือคดีปกครองเกี่ยวกับเรื่องพัสดุ โดยกําหนด
ใหมีหัวขอการบรรยายจํานวน 3 หัวขอดังนี้
(1) การจัดทําและวิธกี ารบริหารสัญญาจัดซือ้ -จัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดย นายบรม ศรีสขุ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด
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(2) การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) และขอบเขตของงาน
(TOR) โดย นายสมพร หลงปาน ผูอํานวยการสวนบริหารพัสดุ กรมศุลกากร
(3) กรณีศึ ก ษา คดี ป กครองดา นการพั ส ดุ โดย นายอิ ท ธิ พ ร จิระพั ฒ นากุ ล ตุ ล าการ
ศาลปกครองกลาง
ความรูแ ละความเขาใจหลักการจัดหาพัสดุทดี่ ตี ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตของงาน
ทีม่ คี วามชัดเจน สอดคลองกับความตองการขององคกร รวมถึงตัวอยางกรณีศกึ ษา เกีย่ วกับคดีปกครอง
ดานการพัสดุ ทีเ่ ปนเนือ้ หาในการฝกอบรมในครัง้ นี้ ไดมสี ว นชวยใหผทู เี่ กีย่ วของกับงานดานพัสดุ
และผูกํากับดูแลงานดานพัสดุสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการบริหารงานพัสดุของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ตามแผนงานที่กําหนดตอไป
การเสริมสรางความรูแ ละทักษะทางดานภาษาอังกฤษสําหรับการทดสอบเพือ่ การขอรับทุน
สืบเนือ่ งจากการติดตอสือ่ สารในยุคโลกาภิวตั น ความรูแ ละทักษะทางดานภาษาอังกฤษนับวา
เปนสิง่ จําเปนในการติดตอประสานงาน องคกรจะขับเคลือ่ นไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัย
บุคลากรที่มีศักยภาพเปนสําคัญ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความจําเปนในเรื่องนี้
จึงไดจดั ใหมกี ารฝกอบรมเพือ่ เสริมสรางความรูแ ละทักษะทางดานภาษาอังกฤษสําหรับการทดสอบ
เพือ่ การขอรับทุน ใหแกบคุ ลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเชิญ นางอุสนา วงษนาคเพ็ชร
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
เปนวิทยากรบรรยาย ในวันเสารที่ 9, 16 และ 23 มีนาคม 2556 โดยแบงการฝกอบรมออกเปน
3 สวน ไดแก ไวยากรณ (Cloze Exercises) เพือ่ ฝกการใชไวยากรณอยางถูกตอง ทักษะการอาน
(Reading) และทักษะการฟง (Listening) เนนการฝกอบรมในลักษณะของการฝกปฏิบตั ิ โดยทดลอง
ทําแบบฝกหัดตางๆ ในแตละดาน และวิทยากรไดอธิบายใหผเู ขารับการอบรมทราบและเขาใจถึง
หลักการและเหตุผลในการตอบคําถามในแตละขอ
จากการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษดังกลาว แมจะเปน
การฝกอบรม ระยะสั้น เพียง 3 วัน แตก็มีสวนชวยใหบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูเขารับการอบรม ไดพฒ
ั นา และฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพือ่ ใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
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22.. การผลิ
การผผลิตสื่อสิส่ิงพพิิมพและสื
ละสสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.1 วารสาร สลค.สาร
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2.2 ประมวลขอมูลมติคณะรัฐมนตรีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ที่

เรื่อง

เดือน

1. โครงการระบบรถไฟชานเมือง

ตุลาคม 2555

2. โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ตุลาคม 2555

3. การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก.

ตุลาคม 2555

4. ปาลมนํ้ามัน

ตุลาคม 2555

5. รถเมลฟรี

ตุลาคม 2555

6. รถราชการ

ตุลาคม 2555

7. การชดเชยใหผูปลูกออยเพื่อผลผลิตเอทานอล

พฤศจิกายน 2555

8. การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย

พฤศจิกายน 2555

9. การระบายมันสําปะหลัง

พฤศจิกายน 2555

10. การรับจํานําขาว รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

เมษายน 2556

11. โครงการที่ใชเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
(350,000 ลานบาท)

มิถุนายน 2556

12. พิงคนคร

มิถุนายน 2556

13. โครงการกอสรางทางคูของการรถไฟแหงประเทศไทย

กรกฎาคม 2556

14. โครงการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบลดเอกสาร

สิงหาคม 2556

15. การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย

สิงหาคม 2556

16. มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ปรับปรุง ครั้งที่ 2

สิงหาคม 2556

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ
(2,000,000 ลานบาท)

กันยายน 2556

18. โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน
เพื่อนํามาใชบริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใชนํ้ามันดีเซลของ ขสมก.

กันยายน 2556

19. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คงคาง
ตํ่ากวา 500,000 บาท

กันยายน 2556

20. การถวายพระราชสมัญญา

กันยายน 2556

ăĻĀòðĎĝõþÚċüôèčóĊîčüċãÚċüÛĆàăĢċòĊÚĕþÛċñčÚċüÝìĉüĊéúòîüĎ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 103

104 รายงานประจําปี 2556

ăĻĀòðĎĝõþÚċüôèčóĊîčüċãÚċüÛĆàăĢċòĊÚĕþÛċñčÚċüÝìĉüĊéúòîüĎ

33.. แผนบริ
แผนบริิหารความต
ารรความมตอเนื
เนน่ืองของสํ
งของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนบริหารความตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan: BCP) จัดทําขึน้ เพือ่ ใหสาํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการตอบสนองและปฏิบตั งิ านในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่ไมไดเกิดกับ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง แตสง ผลกระทบตอการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เหตุอนื่ ใดทีเ่ ปนการมุง ราย
ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายและสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ใหตองหยุดชะงักหรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
3.1 กรอบแนวคิดและหลักการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการ
เตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพื่อใหสวนราชการตางๆ มีการบริหารความตอเนื่องภายใน
หนวยงาน โดยใหสาํ นักงาน ก.พ.ร. รายงานความคืบหนาในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ของสวนราชการใหคณะรัฐมนตรีทราบ ตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมกี ารชีแ้ จงและใหความรูเ กีย่ วกับ
การบริหารความตอเนือ่ ง รวมทัง้ จัดทําคูม อื การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพือ่ ใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของสวนราชการ และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ไดแจง
ขอความรวมมือใหสวนราชการจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะติดตาม
ผลการดําเนินการและรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป
การจัดทําแผนบริหารความตอเนือ่ งเปนการเตรียมความพรอมเพือ่ ใหหนวยงานสามารถ
ตอบสนองตอสภาวะวิกฤตตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการประเมินและวิเคราะหปจ จัยทีเ่ กีย่ วของและ
กําหนดรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการหรือใชในการบริหารจัดการเพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความตอเนื่อง ตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้

การทําความเขาใจองคกร

การระบุกระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญขององคกร
การประเมินความเสีย่ งและภัยคุกคาม
การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดําเนินงาน

การกําหนดกลยุทธ
ในการสรางความตอเนื่อง

การกําหนดแนวทางและกลยุทธในการบริหารความตอเนือ่ ง
การกําหนดความตองการทรัพยากรทีส่ าํ คัญ

การจัดทําแผนบริหาร
ความตอเนื่อง

การกําหนดโครงสรางในการตอบสนองและสรางความตอเนือ่ ง
(จัดตัง้ คณะและทีมงานบริหารความตอเนือ่ ง)
การกําหนดขัน้ ตอนการบริหารความตอเนือ่ งและกอบกูก ระบวนการปฏิบตั งิ าน

3.2 วัตถุประสงคในการจัดทํา
3.2.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
3.2.2 เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3.2.3 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงาน
3.3.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ผลงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ใหสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งจัดตั้งขึ้น
อยูใ นความควบคุมดูแลโดยตรงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การดําเนินการทัง้ หมดอยูภ ายใต
การกํากับของคณะกรรมการอํานวยการ และมีอิสระในการบริหารงาน โดยมีผูอํานวยการ
เปนผูม อี าํ นาจหนาที่ และรับผิดชอบในกิจการ เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน สามารถวางระเบียบ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดําเนินงาน โดยไมตอ งปฏิบตั ติ ามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ ทางราชการ
ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป

ดานผูรับบริการ
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ยินดีใหการบริการทางดานงานพิมพทกุ ชนิด
อาทิ พิมพหนังสือ วารสาร รายงานประจําป แผนพับ โบรชัวร สมุดบันทึก ไดอารี ส.ค.ส. นามบัตร
การดเชิญ พรอมรับออกแบบจัดทําอารตเวิรค
ลูกคาผูมารับบริการ
1. ลูกคาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด ดูแลในเรื่องของการขอ
งบประมาณประจําป เพื่อจัดพิมพราชกิจจานุเบกษาประกอบดวย ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก)
ฉบับทะเบียนฐานันดร (ประเภท ข) ฉบับประกาศและงานทั่วไป (ประเภท ง และ พิเศษ ง)
และราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (CD-ROM) พิ ม พ ป ระกาศนี ย บั ต รกํ า กั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ และเหรี ย ญราชอิ ส ริ ย าภรณ พิ ม พ ร ายงานประจํ า ป พิ ม พ ร ายงาน
ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ในแตละรอบป ฯลฯ
2. ลูกคาหนวยราชการตางๆ อาทิ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานสภาความมัน่ คง
แหงชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ ฯลฯ
3. ลูกคาทั่วไป ไดแก สมาคมไทย-ญี่ปุน รานบรรณสาร วัดปาสติปณฐานญาณสัมปนโน
เปรียบเทียบยอดลูกคา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ลูกคาสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ที่มารับบริการ จํานวน 71 ราย
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลูกคาสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ที่มารับบริการ จํานวน 54 ราย
ลูกคาลดลง
จํานวน 17 ราย
ลูกคาใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มารับบริการ ไดแก กรมคุมประพฤติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ กรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพคนพิการ ศาลแรงงานกลาง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร

ดานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ที่ผานมา มีรายไดรวม 62.51 ลานบาท คาใชจายรวม 48.99 ลานบาท อัตราสวนของ
คาใชจายลดลง รอยละ 13.42 ซึ่งสงผลใหมีกําไรสุทธิ 13.52 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 รอยละ 37.95 และกําไรสะสมรวม 171.36 ลานบาท
นอกจากนี้ สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาไดจดั ทํารายงานการรับและการจาย
เงินรายไดทไี่ มตอ งนําสงเปนรายไดแผนดินตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 170 และรายงานแผนผลรายรับและแผนผลคาใชจา ยในสวนของเงินนอกงบประมาณ
ในระบบฐานขอมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อใหกรมบัญชีกลางรับทราบขอมูลและ
ในสวนของการบันทึกขอมูลผานระบบจัดซื้อจัดจางระบบรับและนําสงรายได ระบบเบิกจาย และ
ระบบบัญชีแนกประเภท ไดปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยบันทึกขอมูลผาน Web Online
ตามที่รัฐบาลกําหนด

การดําเนินงานขององคกร
การพัฒนาองคกร
1. ปลูกฝงคานิยม
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เห็นความสําคัญในการพัฒนาการดําเนินงาน
โดยยึดหลัก “องคกรที่ดี ไมหวังแตผลกําไร ตองมีวินัย คุณธรรม”
2. การวิเคราะหความเสีย่ ง รวมทัง้ สิน้ 14 เปาหมาย ซึง่ มีการบริหารจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส
การรับสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา และการรักษาฐานลูกคา การรับชําระหนี้ การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร ความผิดพลาดจากการตรวจพิสจู นอกั ษร ความถูกตองในการสงไฟลงาน ควบคุมปริมาณ
ของเสีย รักษาผลกําไร การบริหารสินคาคงเหลือ ความผิดพลาดในการพิมพงาน การตรวจคุณภาพ
สิ่งพิมพ การบันทึกบัญชีที่ถูกตอง ทั้งหมดอยูในการเกณฑความเสี่ยงระดับที่ควบคุมได
3. พัฒนาดานมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึง่ กํากับดูแลทัง้ การออกแบบและพัฒนา การผลิตและ
การบริการ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยสํานักรับรองระบบคุณภาพ
ได มีมติเ ห็นชอบให ก ารรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
แกสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โดยมีขอบขายการรับรองเรื่อง การจัดพิมพ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) และฉบับประกาศและงานทัว่ ไป (ประเภท ง และ
พิเศษ ง) และมีแนวคิดทีจ่ ะขยายการรับรองของฉบับฐานันดร (ประเภท ข) และราชกิจจานุเบกษา
ฉบับอิเล็กทรอนิกส (CD-ROM) ใบรับรองเลขที่ Q 9 0074 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และ
มีผลถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2558

4. โครงการกิจกรรม 5ส. เพือ่ ปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิง่ แวดลอมในการทํางานใหดยี งิ่ ขึน้
ทั้งดานการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ซึ่งไดแก สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สรางนิสัย

การพัฒนาการบริหารทั่วไป
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหแกพนักงานดวยความยุตธิ รรม และเปนไปตามการทํางาน
ของพนักงานในรอบป ซึง่ เปนการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานจะไดมกี าํ ลังใจในการทํางานตอไป
2. การสรางความผูกพันในองคกร การสรางทีมงาน มีการประสานงานอยางดีในองคกร
จึงไดจดั ใหมกี ารสัมมนา โดยจัดขึน้ ปละ 1 ครัง้ เปนประจํา เพือ่ สรางกําลังใจในการทํางานรวมกัน
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห เพื่อแกปญหา รูจักมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. การปรับปรุงคุณภาพชีวติ พนักงาน สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาไดมกี าร
จัดสวัสดิการชวยเหลือพนักงาน เชน ใหพนักงานกูเ งิน จํานวน 6,000 บาท คิดดอกเบีย้ ตํา่ รอยละ
1.25 ตอป เพือ่ ลดปญหาในกรณีทพี่ นักงานมีหนีส้ นิ มากจนสงผลกระทบตอสภาพจิตใจไมมงุ เนน
เรือ่ งงาน ใหเงินชวยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวติ มีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป การจัดทํา
ประกันอุบตั เิ หตุ การปรับปรุงคุณภาพชีวติ และเสริมสรางความมัน่ คงในการดําเนินงาน โดยมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนการสงเสริมการออม และมีเงินกอนใชในวัยหลังเกษียณอายุ
4. การยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม เห็นความสําคัญของลูกคาเปนหลัก ตามนโยบายองคกรเพือ่ สราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา ทํางานใหถูกตอง ครบถวน ตรงเวลา
5. การยึดมั่นในหลักจริยธรรม มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ไมเลือกปฏิบัติ ดูแลลูกคา
ใหทวั่ ถึง และการใหความเปนกันเอง จริงใจ มีความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละทํางานอยางเปดเผย
สามารถตรวจสอบได

การพัฒนาการบริหารบุคคล
1. การฝกบุคลากรใหมคี วามรูค วามสามารถในการทํางานเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
การสอนงานกันในแผนก
2. พัฒนาบุคลากรทีม่ อี ยูใ หสามารถเลือกทีจ่ ะพัฒนาการทํางานของตนไปสูก ารทํางานทีด่ ขี นึ้
ซึ่งเปนการทํางานที่ใชความสามารถมากกวาที่เคยทําอยู เพื่อทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป
เปนความกาวหนาในอาชีพดวย
3. การจัดประชุมภายในองคกร ยกปญหาทีม่ อี ยูม าศึกษาหาขอมูล ไดทงั้ พัฒนาพนักงานและ
บริหารงานดวย
4. การจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานใหแกแผนกตางๆ ที่ขาดแคลนพนักงาน
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กการตรวจสอบของกลุ
ารตตรวจสอบบของกกลุมตตรวจสอบภายใน
รวจสอบภายใน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภารกิจของกลุมตรวจสอบภายใน คือ
1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน บัญชีและ
รายงานการเงิน
2. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านดานการบริหารงบประมาณ เพือ่ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
3. ตรวจสอบขอมูลที่สวนราชการจัดทําในระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจาย และการบันทึกรายการ
บัญชี
4. ตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพยสนิ วาเปนไปตามระเบียบขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสนิ รวมทัง้ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
5. ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. ตรวจสอบการดําเนินงานของแผนงานและโครงการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
7. ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับหนวยรับตรวจและปฏิบตั งิ านรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
หนวยรับตรวจของกลุมตรวจสอบภายใน มีดังนี้
1. สํานัก กอง และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit : SDU) ซึง่ จัดตัง้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2549 ภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กิจกรรมการตรวจสอบ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา ประกอบดวย
1. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี
2. การตรวจสอบติดตามการใชจายเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
6. การตรวจสอบการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 22 เรื่อง และแยกตามหนวยรับตรวจและเรื่องที่ตรวจสอบ ดังนี้
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กิจกรรมการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
2. การตรวจสอบการบริหารเงินกองทุน
สวัสดิการและเงินสนับสนุนในดานตาง ๆ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. การตรวจสอบการเงินการบัญชี และ
การเบิกจายของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
4. การสอบทานรายงานการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2555 –
มีนาคม 2556) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ
เดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. การตรวจสอบรายงานการเงิน
ผลการดําเนินงาน และการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2556

1.1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1.1.1 เรือ่ งการสอบทานรายงานการเงิน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2555
เพื่อสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางทบทวนรูปแบบ และ
การสอบทานการจัดทํารายงานการเงินประจําปเพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน
60 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ และการสงสําเนารายงานการเงินใหกรมบัญชีกลางทราบ
ผลการสอบทานรายงานการเงินของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สําหรับปบญ
ั ชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบวา
(1) การจัดทํารายงานการเงินของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนไปตาม
รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(2) ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจา ย มียอดดุล
ทางบัญชีปกติเปนไปตามหลักการบัญชีเกณฑคงคาง
(3) การสอบทานรายงานงบทดลองที่เรียกจากระบบ GFMIS ที่นําขอมูลมา
จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจา ย หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายละเอียด
ที่เกี่ยวของสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 พบวามีขอมูลถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญ
1.1.2 เรือ่ งการตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการและเงินสนับสนุนในดานตางๆ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการและ
เงินสนับสนุนในดานตางๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําป พ.ศ. 2555 (มกราคม ธันวาคม 2555) ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวย
การจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2550 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ผลการตรวจสอบพบวาการบริหารกองทุนสวัสดิการและเงินสนับสนุนในดานตางๆ ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงคของกองทุน
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1.1.3 เรือ่ งการตรวจสอบการเงินการบัญชี และการเบิกจายของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ตรวจสอบตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลัง พ.ศ. 2551 และการจัดทํารายงานฐานะการเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการ และงบพิสจู นยอดเงินฝากธนาคาร รวมทัง้ การจัดสงรายเงินเงินทดรองราชการใหสาํ นักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ภายในวั น ที่ 15 ของเดื อ นถั ด ไปพร อ มกั บ รายงานการเงิ น ประจํ า เดื อ น และ
การจัดทํารายงานฐานะการเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อจัดสงใหกรมบัญชีกลาง ภายใน 45 วัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ผลการตรวจสอบพบว า สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จั ด ทํ า รายงานฐานะ
การเงินทดรองราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และกรมบัญชีกลางเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.1.4 เรือ่ งการสอบทานรายงานการเงิน สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตุลาคม
2555 – มีนาคม 2556) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสอบทานผลการเบิกจายงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2556 ตัง้ แตตน ปงบประมาณถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขอใหสว นราชการจัดสงรายงานผลการสอบทาน
พบวามีการเบิกจาย ดังนี้
ประเภท
งบรายจาย

งบประมาณที่ไดรับ
หลังการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ

การเบิกจาย
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณที่ไดรับ

กอหนี้ผูกพัน/
ทําสัญญาแลว

คงเหลือ

งบบุคลากร

131,781,500

66,362,969.60

50.36

-

65,418,530.40

งบดําเนินงาน

124,972,500

41,404,703.71

33.13

19,040,342.84

64,527,453.45

งบลงทุน

10,764,000

-

-

1,968,800.00

8,795,200.00

งบเงินอุดหนุน

10,000,000

10,000,000.00

100

-

-

งบรายจายอื่น

282,064,500

139,700,416.50

49.53

140,332,416.50

2,031,667.00

559,582,500

257,468,089.81

46.01

161,341,559.34

140,772,850.85

รวมงบประมาณ

เบิกจายในภาพรวมคิดเปนรอยละ 46.01 ของงบประมาณที่ไดรับ และกอหนี้ผูกพัน/
ทําสัญญา คิดเปนรอยละ 28.83 ของงบประมาณที่ไดรับ คงเหลืองบประมาณที่ยังไมเบิกจาย
หรือกอหนี้ผูกพัน คิดเปนรอยละ 25.16 ของงบประมาณที่ไดรับ
1.2 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.2.1 เรื่องการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ เดือนตุลาคม 2555 –
มกราคม 2556 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายและการบันทึกรายการบัญชี
สําหรับเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 พบวามีเอกสารหลักฐานการเบิกจายครบถวนและ
ไดรบั อนุมตั จิ ากผูม อี าํ นาจอนุมตั กิ ารเบิกจาย และปฏิบตั เิ ปนไปตามระเบียบทีเ่ กีย่ วของและบันทึก
รายการบัญชีครบถวน สวนการจัดทําแผนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑไดขออนุมตั แิ ผนการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ
ประจําปกบั คณะกรรมการอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ การจัดซือ้
จัดจางสําหรับเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 สวนใหญเปนการจัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใชสาํ หรับงานพิมพ
และเปนการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2549

1.2.2 เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน ผลการดําเนินงาน และการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
ผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน สําหรับ
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 (กอนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองงบการเงิน)
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลป 2555 ดังนี้
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

อัตราสวน
เพิ่ม(ลด)

2556

2555

181,962,219.29

169,872,587.75

7.12

3,106,646.23

4,465,041.21

(30.42)

7,500,000.00

7,500,000.00

-

171,355,573.06

157,907,546.54

8.52

รวมสวนของทุน

178,855,573.06

165,407,546.54

8.13

หนี้สินและสวนของทุน

181,962,219.29

169,872,587.75

7.12

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของทุน
เงินทุนหมุนเวียน
กําไรสะสม

ผลการวิเคราะหฐานะการเงินของสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดีกวาป 2555 กลาวคือ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 คิดเปน
รอยละ 7.12 ซึ่งสวนใหญเปนเงินฝากคลัง จํานวน 144,971,225.72 บาท (ยังไมรวมเงินฝากคลัง
ซึ่งเปนเงินทุนประเดิม 35,376,000 บาท) หนี้สินรวมลดลงคิดเปนรอยละ 30.42 และกําไรสะสม
เพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 8.52 ทั้งนี้หากรวมเงินทุนประเดิม จํานวน 35,376,000 บาท
จะมีเงินฝากคลังรวมทัง้ สิน้ 180,347,225.72 บาท แสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินทีเ่ พียงพอ
ตอการบริหารงานและภาระผูกพันที่ลดลง
(2) งบกําไรขาดทุน
รายการ

2556

2555

อัตราสวน
เพิ่ม (ลด)

รวมรายไดจากการดําเนินงาน (1)

62,512,304.98

78,382,870.53

(20.25)

คาใชจายงานพิมพ

39,390,384.36

42,560,617.55

(7.45)

บวก งานระหวางทําตนงวด

2,176,634.04

3,188,893.75

(31.74)

หัก งานระหวางทําปลายงวด

4,215,247.98

2,176,634.04

93.66

37,351,770.42

43,572,877.26

(14.28)

คาใชจายสํานักงาน

11,642,082.33

13,020,999.34

(10.59)

รวมคาใชจาย (2)

48,993,852.75

56,593,876.60

(13.43)

กําไรสุทธิ (3) = (1) – (2)

13,518,452.23

21,788,993.93

(37.96)

รวมตนทุนการผลิต
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ผลการวิเคราะห มีรายไดจากการดําเนินงาน ลดลงจากป 2555 คิดเปน
รอยละ 20.25 ทัง้ นี้ รายไดรวมป 2556 สวนใหญเกิดจากรายไดงานพิมพราชกิจจานุเบกษาจํานวน
28,478,429.40 บาท คิดเปนรอยละ 45.55 ของรายไดรวม สวนคาใชจายป 2556 ลดลง จากป 2555
คิดเปนรอยละ 13.43 คาใชจา ยสวนใหญ คือ คาใชจา ยงานพิมพ คิดเปนรอยละ 63.01 ของรายไดรวม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตพบวาป 2556 มีงานระหวางทําปลายงวด จํานวน 4,215,247.98 บาท
เพิ่มขึ้นจากป 2555 คิดเปนรอยละ 93.66
(3) ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2556 กับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้
อัตราสวนทางการเงิน

หนวย

ป 2556

ป 2555

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

เทา

52.91

33.96

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

เทา

50.11

32.53

อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา

เทา

12.29

14.33

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

29.70

25.47

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม

เทา

0.34

0.46

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร

เทา

4.59

4.62

เทา

1.70

2.63

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

รอยละ

7.43

12.83

อัตราสวนกําไรสุทธิ

รอยละ

21.63

27.80

อัตราสวนความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพย

อัตราสวนเกี่ยวกับภาระหนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

ผลการวิเคราะหการบริหารสภาพคลอง เพื่อวัดความสามารถที่จะเปลี่ยนสินทรัพย
เปนเงินสดเพื่อชําระหนี้ระยะสั้นที่ถึงกําหนด พบวา ป 2556 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา มีสภาพคลองดีกวา ป 2555 แตควรพิจารณาเรือ่ งการติดตามการรับชําระหนี้ เนือ่ งจาก
ป 2556 ใชระยะเวลาในการเก็บหนี้ 29 วัน ซึ่งใชเวลาในการเก็บหนี้มากกวาป 2555 ที่ใชเวลา
เพียง 25 วัน
ผลการวิเคราะหการนําสินทรัพยรวมเพือ่ กอใหเกิดผลตอบแทน พบวาป 2556 นอยกวา
ป 2555 เนือ่ งจากสินทรัพยสว นใหญเปนเงินฝากคลัง และความสามารถในการนําสินทรัพยถาวร
ทีม่ ที งั้ หมดไปบริหารจัดการเพือ่ กอใหเกิดรายได (สินทรัพยถาวรสวนใหญเปนเครือ่ งจักร) พบวา
ป 2556 พบวามีความสามารถในการนําสินทรัพยถาวรไปบริหารจัดการเพือ่ กอใหเกิดรายไดใกลเคียง
กับป 2555
ผลการดําเนินงานป 2556 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ดําเนินงาน
ภายใตขอจํากัดเนื่องจากระหวางเดือนกุมภาพันธ 2556 ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษาลาออก จึงสงผลตอการบริหารจัดการ ประกอบกับสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา ไดรับงานพิมพในชวงเดือน กันยายน 2556 จํานวน 9,513,474 บาท แตบันทึก
รับรูเปนรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพียง 469,795 บาท ซึ่งสวนหนึ่งเปนงานระหวางทํา
ปลายงวดทีเ่ กิดคาใชจา ยแลวในป 2556 แตการบันทึกรับรูร ายได (ยอดขาย) จะเกิดขึน้ ในป 2557
เมื่องานแลวเสร็จ จึงสงผลใหกําไรสุทธิลดลงและอัตราสวนกําไรสุทธิลดลงจากปกอน ดังนั้น
หากสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สามารถพิมพงานทีร่ บั เขามาในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดเสร็จทันภายในเดือนกันยายน 2556 จะทําใหมกี าํ ไรสุทธิมากกวา 13,518,452.23 บาท
2. กิจกรรมการตรวจสอบติดตามการใชจา ยเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน
5 เรื่อง ดังนี้
กิจกรรมการตรวจสอบ
2. การตรวจสอบติดตาม การใชจาย
เงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การสอบทานการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. การตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1 เรื่องการสอบทานการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ผลการตรวจสอบพบวาเบิกจายในภาพรวม รวมทั้งสิ้น 485,027,298.65 บาท
คิดเปนรอยละ 95.01 ของงบประมาณที่ไดรับ (งบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น 510,478,000 บาท)
ทัง้ นี้ ผลการเบิกจายในภาพรวมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีทกี่ าํ หนดเปาหมายการเบิกจาย
รอยละ 93 ของงบประมาณทีไ่ ดรบั สวนการเบิกจายงบลงทุน ซึง่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดรับงบประมาณงบรายจายลงทุน จํานวนรวม 2,900,000 บาท และมีรายการโอนเปลี่ยนแปลง
จากงบดํ า เนิ นงานเปนงบลงทุน จํา นวน 3,258,318.33 บาท รวมงบลงทุ นทั้ ง สิ้น จํ า นวน
6,158,318.33 บาท เบิกจายแลวจํานวน 1,062,804 บาท คิดเปนรอยละ 17.26 ของงบลงทุน
ซึง่ ตํา่ กวามติคณะรัฐมนตรีทกี่ าํ หนดเปาหมายการเบิกจายรอยละ 72 ของงบลงทุนทีไ่ ดรบั
2.2 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบมาตรการและแนวทาง
การเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โดยมาตรการดังกลาวกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนและรายจาย
ภาพรวมแยกเปนรายไตรมาส ดังนี้
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เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

ไตรมาสที่

รายไตรมาส
รอยละ

สะสม
ณ สิ้นไตรมาส
รอยละ

รายไตรมาส
รอยละ

สะสม
ณ สิ้นไตรมาส
รอยละ

1

10

10

20

20

2

15

25

24

44

3

25

50

25

69

4

30

80

25

94

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
559,582,500.00 บาท โดยสวนหนึ่งเปนงบลงทุนจํานวน 10,764,000บาท
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 เบิกจายในภาพรวม จํานวน 168,587,967.21 บาท คิดเปนรอยละ 30.13
ของเงินงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี สวนรายจายลงทุนยังไมมีการเบิกจาย
2.3 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 เบิกจายในภาพรวม จํานวน 257,468,089.81 บาท คิดเปนรอยละ
46.01 ของเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั ซึง่ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี สวนรายจายลงทุนยังไมมกี ารเบิกจาย
2.4 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 เบิกจายในภาพรวม จํานวน 318,678,953.65 บาท คิดเปนรอยละ
56.95 ของเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั สวนการเบิกจายรายจายลงทุน เบิกจายแลวจํานวน 393,760 บาท
คิดเปนรอยละ 3.66 ของเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั ทัง้ นี้ ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2.5 เรื่องการตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เบิกจายและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ดังนี้
ประเภทงบรายจาย

งบประมาณที่ไดรับ
หลังการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ
(1)

รายการกอหนี้ผูกพันและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
เบิกจาย
(2)

จั ด ทํ า สั ญ ญาหรื อ กันเงินไวเบิกฯ
ใบสั่งซื้อ/จาง (PO) กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
(3)
(4)

คงเหลือ
(6) = (1)-(2)-(5)

รวม
(5) = (3) + (4)

งบบุคลากร

131,781,500.00

127,482,757.84

-

-

-

4,298,742.16

งบดําเนินงาน

120,851,745.00

109,409,629.48

9,450,806.86

1,250,900.00

10,701,706.86

740,408.66

14,651,300.00

5,107,880.00

9,226,700.00

315,100.00

9,541,800.00

1,620.00

282,297,955.00

280,947,244.82

850,000.00

434,000.00

1,284,000.00

66,710.18

10,000,000.00

10,000,000.00

-

-

-

-

559,582,500.00

532,947,512.14

19,527,506.86

2,000,000.00

21,527,506.86

5,107,481.00

งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบอุดหนุนทั่วไป

รวม

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบิกจาย จํานวน
532,947,512.14 บาท คิดเปนรอยละ 95.24 ของเงินงบประมาณที่ไดรับ (559,582,500.00 บาท)
สูงกวาเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกาํ หนด สวนงบลงทุนเบิกจายคิดเปนรอยละ 34.86 ของเงินงบประมาณ
ที่ไดรับ ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด
3. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เรือ่ ง
ดังนี้
กิจกรรมการตรวจสอบ
3. การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เรื่อง คือ
การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพือ่ ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจาง
และการกอหนีผ้ กู พัน ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดว ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในระบบ GFMIS (ระบบจัดซือ้ จัดจาง
ในระบบปฏิบตั กิ าร (SAP R3) และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(Electronic-Government Procurement : e - GP) ผลการตรวจสอบในภาพรวมเปนไปตาม
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้ ง นี้ การก อ หนี้ ผู ก พั น เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
โดยกอหนีผ้ กู พันเมือ่ ไดรบั อนุมตั เิ งินประจํางวดแลว และอยูภ ายในวงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั เงินงบประมาณ
ประจําปหรือการไดรับอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้ง การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ
สั่งจาง (PO) ในระบบจัดซื้อจัดจางในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ของ GFMIS และการบันทึก
รายการในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government
Procurement: e-GP) สอดคลองกับเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่จัดทํา (Manual)
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4. กิจกรรมการสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จํานวน 4 เรื่อง
ดังนี้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

กิจกรรมการตรวจสอบ
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
สอบทานทั้ง 2 หนวยงาน
2. การสอบทานรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของงวดกอน - ระดับองคกร ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556
3. การสอบทานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ ง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สําหรับรอบ 9 เดือน
4. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สอบทานทั้ง 2 หนวยงาน

4.1 เรือ่ งการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพือ่ สอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
ผลการสอบทาน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําระบบการควบคุมภายในบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน คือ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
(Operation) ความเชือ่ ถือไดของรายงานการเงินการบัญชี (Financial) และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ (Compliance) ดังนัน้ ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
4.2 เรือ่ งการสอบทานรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน – ระดับองคกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ผลการสอบทาน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ริ าชการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน – ระดับองคกร (สําหรับงวดตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)
พบวาการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป 2554 ทีย่ งั ไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หองประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการตรวจรับงวดสุดทาย
เสร็จสิ้นแลว
4.3 เรือ่ งการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สําหรับรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556) พบวาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี บริหารความเสี่ยงโดยแบงตามภารกิจเปน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจดานคณะรัฐมนตรี
ภารกิจดานราชการในพระองค และภารกิจดานการบริหารงานในองคกร รวมทั้งมีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรองรับสถานการณวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน เชน กําหนดแนวทาง
เตรียมความพรอมตอกรณีพนื้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะประสบปญหา

ไฟฟาขัดของ ไฟตก หรือไฟฟาดับ ในชวงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 เนือ่ งจากประเทศเมียนมาร
จะปดซอมแหลงกาซยาดานาและจะหยุดสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซยาดานาใหประเทศไทย
การบริหารความเสีย่ งตอเหตุการณดงั กลาวครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ การสือ่ สารและยานพาหนะ การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานขอมูล และมีการบริหารความเสีย่ งโดยเตรียมความพรอมสําหรับรองรับสถานการณการชุมนุม
ของกลุม เคลือ่ นไหวทางการเมืองโดยแจงเวียนแนวทางเตรียมความพรอมใหบคุ ลากรทุกคนภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ สอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธกี าร
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ คือ
มีองคประกอบพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สําคัญ ประกอบดวย
3 ประการ คือ (1) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ (2) การจัดใหมรี ะบบสารสนเทศและ
ระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศ
ไดตามปกติอยางตอเนือ่ ง (3) การตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งดานสารสนเทศอยางสมํา่ เสมอ
ผลการสอบทานพบวาการจัดทําแนวนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5
4.4 เรือ่ งการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดทําระบบควบคุมภายในโดยมีกระบวนการ/กิจกรรม
การควบคุมภายในครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ทัง้ นี้ ผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระหวางเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ไมพบจุดออน
ของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เนื่องจากระหวางการปฏิบัติงานไดดําเนินการปรับมาตรการควบคุมภายในใหสอดคลองกับ
สถานการณตลอดเวลาและเปนปจจุบัน
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118 รายงานประจําปี 2556
5. กิจกรรมการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน
3 เรื่อง ดังนี้
กิจกรรมการตรวจสอบ
5. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ รอบ 12 เดือน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. การสอบทานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ รอบ 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. การสอบทานผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ รอบ 12 เดือน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556

-

5.1 เรื่องการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ แบงมิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เปน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติภายนอก มีประเด็นการประเมิน คือ (1) การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธและ
ผลผลิต) และ (2) การประเมินคุณภาพ มิติที่ 2 มิติภายใน มีประเด็นการประเมิน คือ (1) การประเมิน
ประสิทธิภาพ และ (2) การพัฒนาองคการ โดยมีผลการการประเมินตนเอง คะแนนถวงนํ้าหนัก
รวม 3.7046 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
5.2 เรื่ อ งการสอบทานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
รอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือขอให
สวนราชการจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ สําหรับรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกป ทัง้ นี้ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ทราบแลววา สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจงยกเลิกการรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
(e - SAR) รอบ 6 เดือน โดยกําหนดใหรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
เรื่องการสอบทานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนนตรีจดั ทําคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ แบงเปน 2 มิติ คือ มิติภายนอก นํา้ หนักรอยละ 70 ผลประเมินตนเองมีคะแนน
ถวงนํา้ หนัก รวม 2 คะแนน และมิติภายใน นํา้ หนักรอยละ 30 ผลประเมินตนเองมีคะแนนถวงนํา้ หนัก
รวม 1.3795 คะแนน รวมผลการประเมินตนเองมีคะแนนถวงนํ้าหนัก รวม 3.3795 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน (กอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. จะประเมินคะแนนอยางเปนทางการ)
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กิจกรรมการตรวจสอบ
6. การตรวจสอบการดําเนินงาน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่องที่ตรวจสอบ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การตรวจสอบติดตามการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน
12 โครงการ
2. ผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ระยะที่ 2
3. สอบทานการควบคุมครุภณ
ั ฑตามโครงการ
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ตอเนื่อง
จากแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

6.1 เรือ่ งการตรวจสอบติดตามการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 12 โครงการ เพื่อตรวจติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ที่มีลักษณะการจางที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจาง
ผลการตรวจติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ ณ วันที่ 20 กันยายน 2556
พบวามีโครงการทีย่ กเลิก 1 โครงการ คือ โครงการบูรณาการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะหเรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 ยังมีความเหมาะสมและสามารถใชไดกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของ
คณะรัฐมนตรี และสถานการณทเี่ ปนอยู จึงยังไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองแกไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบดังกลาว คงเหลือโครงการ จํานวน 11 โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น 13,032,433.78 บาท
โดยดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงิน 5,465,833.78 บาท และอยูระหวาง
ดําเนินการ 5 โครงการ รวมเปนเงิน 7,566,600.00 บาท
ทัง้ นี้ บางโครงการยังไมสามารถประเมินผลลัพธไดเนือ่ งจากจะตองติดตามและประเมินผล
ภายหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแลว
6.2 เรื่องการตรวจสอบการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ระยะที่ 2 พบวาในการพัฒนาระบบฯ มีขนั้ ตอน
การพัฒนาระบบซอฟตแวร ดังนี้
ผลการตรวจสอบพบวาการพัฒนาระบบฯ มีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูใชระบบและ
ผูเกี่ยวของเปนระยะๆ เพื่อใหการออกแบบตรงกับความตองการของผูใชระบบซึ่งจะทําใหโครงการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุม คา และเปนประโยชนตอ สวนราชการและในขณะทีต่ รวจสอบ
พบวาการดําเนินโครงการอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design Phase)
คือ การวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ (งวดงานที่ 1) สวนการสงมอบงานงวดที่ 2 ผูร บั จาง
จะตองดําเนินการทดสอบระบบทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณ กลุมตรวจสอบภายในจึงมีขอเสนอแนะ
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6. กิจกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
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ใหผใู ชระบบและผูท เี่ กีย่ วของ รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรเขารวมทดสอบระบบทัง้ หมด
ของโครงการฯ กอนนําไปใชปฏิบตั งิ านจริง และประเมินผลระบบ (System Evaluation) ทัง้ หมด
กอนการตรวจรับงานงวดที่ 2 รวมทัง้ ควรใหผใู ชระบบงานดังกลาวลงลายมือชือ่ รับรองความสมบูรณ
ของระบบทีจ่ ะนําไปใชปฏิบตั งิ านจริงเพือ่ ประโยชนตอ ราชการและเปนขอมูลประกอบการตรวจรับพัสดุ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
(1) ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ
(Project Planning Phase)

(2) ระยะที่ 2 การวิเคราะห
(Analysis Phase)

(3) ระยะที่ 3 การออกแบบ
(Design Phase)

สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria)

สิ่งที่เปนอยู (Condition)

เปนการกําหนดปญหา การศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (เชน ความเปนไปไดดา นเทคนิค)
ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอความตองการเพื่อพัฒนา
ระบบใหม คือ ผูใชงานรองขอใหมีการปรับปรุง
ระบบใหม ผูบริหารระดับสูงตองการใหพัฒนา
ระบบใหม

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับ
เงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2556
งบลงทุน เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ระยะที่ 2
ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องของระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส
(CABNET) เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาและ
ลดขอจํากัดของการปฏิบัติงานดวยระบบ
CABNET ในปจจุบนั โดยใหคณะรัฐมนตรีและ
ผูเขารวมประชุมทราบวาระการประชุมลวงหนา
ไดอยางรวดเร็วผานทางอินเทอรเน็ต ตลอดจน
สวนราชการสามารถเสนอเรือ่ งและการใหความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีผานทางอินเทอรเน็ตได รวมทั้ง
เพือ่ ใหการดําเนินโครงการครอบคลุมความตองการ
ของผูใชงาน
ประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิม รวบรวม พบวาในการจัดทําโครงการ ฯ ไดรบั ฟงความคิดเห็น
วิเคราะหความตองการ สรางแบบจําลองกระบวนการ ในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(Process Model) และการสรางแบบจําลองขอมูล การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส
(CABNET) ระยะที่ 2 โดยมีผูแทนสํานัก/กอง
(Data Model)
และผูอํานวยการสํานักและกลุมที่เกี่ยวของ
ผูเชี่ยวชาญดานสารสนเทศ ผูแทนของกระทรวง
ตาง ๆ โดยมีการสาธิตตนแบบการทํางานของ
ระบบ CABNET ระยะที่ 2 เพือ่ ใหผเู ขารวมประชุม
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนนําไปจัดทํา
รางขอบเขตของงาน และคณะกรรมการจัดจาง
ไดพิจารณาการเสนอราคา

การพิจารณาการตัดสินใจวิธกี ารออกแบบระบบใหม
ดวยแนวทางวา จะพัฒนาขึ้นเอง ซื้อโปรแกรม
สําเร็จรูป หรือจางบริษทั ภายนอกพัฒนาระบบให
รวมถึง การพิจารณาการออกแบบทางสถาปตยกรรม
ระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณฮารดแวร ซอฟแวร และเครือขาย เชน
การออกแบบรายงาน (Output design) การ
ออกแบบหนาจอโตตอบกับผูใ ช (User Interface)

รายละเอียดในสัญญากําหนดใหสงมอบงาน
จํานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบและ
พัฒนาระบบฯ ประกอบดวย
- แผนการดําเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด
- รายงานผลการศึกษาความตองการในการใช
ระบบทั้งหมด
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(4) ระยะที่ 4 การนําไปใช
(Implementation)

(5) ระยะที่ 5 การบํารุงรักษา
(Systems Maintenance)

สิ่งที่ควรจะเปน (Criteria)

สิ่งที่เปนอยู (Condition)

การออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart) - รายงานผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ
รายละเอียดโปรแกรม (Specific Programs)
งานสารสนเทศ
ฐานขอมูล (Database) และไฟลขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ - พัฒนาระบบงานสารสนเทศพรอมการติดตั้ง
(Files) ผูวิเคราะหและออกแบบ คือ System
และทดสอบแตละสวน
Analysis
- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ
งวดที่ 2 ทดสอบระบบทัง้ หมดใหครบถวนสมบูรณ
จัดทําคูมือการใชงานและการฝกอบรม
ทั้งนี้ ผูรับจางไดสงแผนการดําเนินงานโครงการ
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ
ยังไมถึงกําหนดการสงมอบงานตามสัญญา
มีกิจกรรมตาง ๆ คือ
- การเขียนโปรแกรม (Coding)
- การทดสอบ (Testing) คือการทดสอบ
Module โดยตองใหผูใชระบบเปนผูทดสอบ
ระบบกอนที่จะนําไปใชงานจริง
ทัง้ นี้ การทดสอบผูใ ชระบบตองเซ็นชือ่ ยอมรับ
ในระบบ (Acceptance Testing)
- การติดตั้ง (Installation)
ตองติดตั้งในเครื่อง Test กอนนําไปใชจริง
- การจัดทําเอกสารคูมือการใชงาน
(Documentation) ประกอบดวยคูมือของ
ผูใชระบบและผูดูแลระบบ และฝกอบรมกอน
ใชงานจริง รวมทั้งมีการประเมินผลระบบ
(System Evaluation)
ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชงานทุกระบบจะตองมี ยังไมถึงกําหนดการบํารุงรักษา
รอบระยะเวลาของการบํารุงรักษา ไมวาจะเปน
การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดทีเ่ กิดจากการทํางาน
ของระบบ หรือจากความตองการของผูใชงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และตองบํารุงรักษาใหระบบ
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

6.3 เรือ่ งการสอบทานการควบคุมครุภณ
ั ฑตามโครงการระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ตอเนือ่ งจากแผนการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
การดําเนินโครงการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมกี ารดําเนินการกับหนวยงาน จํานวนทัง้ สิน้ 36 หนวยงาน (ไมรวม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดสาํ รวจครุภณ
ั ฑตามโครงการฯ
เพื่อใหทราบสภาพการใชงานและปญหาอุปสรรคของการใชระบบงาน CABNET แลวจํานวน
17 หนวยงาน ทัง้ นี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดําเนินการสํารวจครุภณ
ั ฑสาํ หรับหนวยงานทีเ่ หลือ
จํานวน 19 หนวยงาน
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ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ

บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3

12,015,682.99

ลูกหนี้ระยะสั้น

4

1,088,125.50

รายไดคางรับ

5

767,363.18

วัสดุคงเหลือ

1,306,274.99

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

15,177,446.66

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

6

162,277,893.35

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

7

25,779,644.97

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

188,057,538.32
203,234,984.98
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดคาบริการรับลวงหนา
รวมหนี้สินหมุนเวียน

7
8
9

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดต่ํากวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

1,270,560.44
2,664,903.50
9,488,397.16
13,423,861.10

554,773.15
1,500,000.00
2,054,773.15
15,478,634.25
187,756,350.73

18

217,970,561.17
(30,214,210.44)
187,756,350.73
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ

บาท

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากเงินงบประมาณ

10

รวมรายไดจากรัฐบาล

627,129,288.25
627,129,288.25

รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ

132,019.00

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค

161,696.20

รายไดนอกงบประมาณ

4,752,721.21

รวมรายไดจากแหลงอื่น

5,046,436.41

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

632,175,724.66

คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร

11

145,455,870.45

คาบําเหน็จบํานาญ

12

41,308,039.35

คาใชจายในการฝกอบรม

13

6,927,859.48

คาใชจายในการเดินทาง

14

945,420.60

คาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย

15

377,693,666.02

คาสาธารณูปโภค

16

19,499,306.82

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

17

49,620,849.25

คาใชจายเงินอุดหนุน
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดต่ํากวาคาใชจากการดําเนินงาน

10,000,000.00
651,451,011.97
(19,275,287.31)
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุ

บาท

คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
คาจําหนาย – ครุภัณฑสํานักงาน

119,446.36

คาจําหนาย – ยานพาหนะและอุปกรณการขนสง

358,754.08

คาจําหนาย – ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

22.00

คาจําหนาย – อุปกรณคอมพิวเตอร

174.00

รวมคาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

478,396.44
(19,275,287.31)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 1 ขอมูลหนวยงาน
1.1 วิสัยทัศน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุน การบริหารราชการแผนดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนสูงสุด ตอประเทศชาติและประชาชน
1.2 พันธกิจ
การพัฒนาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหเปนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการความรูดานวิชาการ ระบบบริหารจัดการ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา สวนราชการในพระองค สวนราชการและองคกรที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทําขึน้ ตามเกณฑคงคาง โดยเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสาํ หรับหนวยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายงานในงบการเงินถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
2.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีใชในการดําเนินงาน ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นในสวนกลางและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเงินทุนหมุนเวียน
ในความดูแล ไดแก เงินทุนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยกแสดงงบการเงินตางหากไมนํามาแสดงรวม
ในงบการเงินนี้
2.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
รายการที่ ปรากฏในงบการเงิ น รวมถึ ง สินทรัพ ย หนี้ สิน รายได และค า ใช จ า ยซึ่ ง เป นของรั ฐบาล ในภาพรวม
แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาลภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึง
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใชเพื่อประโยชน ในการดําเนินงานของหนวยงานเอง ไมวารายการ
ดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ
2.4 การรับรูรายได
2.4.1 รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน และแยกแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติ
ของหนวยงานในรายงานรายไดแผนดิน
2.4.2 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
2.4.3 รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได
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2.5 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
รับรูตั้งแตวันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจํานวนเงินในสัญญาการยืมเงินไมวาจะจายใหยืมจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ
2.6 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน
2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
อาคารรวมทัง้ รายจายเพือ่ ยืดอายุการใชงานของอาคาร หรือปรับปรุงใหประสิทธิภาพการทํางานดีขนึ้ กวาเดิม เปนอาคาร
ที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ แสดงเปนราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมจัดประเภทตามหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ป 2540 ของกองกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ
- อุปกรณที่ไดมากอนปงบประมาณ 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
- อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป
- อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
2.9 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคาร สิ่งปลูกสราง อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน โดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
15 - 40 ป
อุปกรณ
2 – 12 ป
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2 – 15 ป
2.10 เจาหนี้
รับรูเมื่อตรวจรับสินคาหรือบริการจากผูขายหรือคูสัญญาแลว
2.11 คาใชจายคางจาย
รับรูเมื่อเกิดคาใชจายคางจาย โดยประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนั้น
2.12 รายไดรอการรับรู
รับรูเมื่อไดรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือเปนเงินหรือสินทรัพยและไดรับอนุญาตใหเก็บไวเพื่อดําเนินงาน
เงินทีไ่ ดรบั ไมไดระบุวตั ถุประสงค หรือสินทรัพยทไี่ ดรบั ทีก่ อ ใหเกิดประโยชนแกสว นราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ใหบันทึกเปนรายไดทั้งจํานวน
เงินทีไ่ ดรบั ระบุวตั ถุประสงค หรือสินทรัพยทไี่ ดรบั ทีก่ อ ใหเกิดประโยชนแกสว นราชการมากกวา หนึง่ รอบระยะเวลาบัญชี
ใหบันทึกเปนรายไดรอการรับรู และทยอยรับรูเปนรายไดอยางสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคูรายได และคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.13 ทุน
รับรูเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สิน
2.14 รายไดคาบริการรับลวงหนา
เงินรับชดใชแทนเครือ่ งราชอิสริยาภรณทไี่ มสามารถสงคืนตามกฎหมายแตละตระกูลแตละชัน้ ตราตางๆ นําฝากกระทรวง
การคลังบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน “รหัสบัญชียอย 770” ไวใชจายเพื่อสรางหรือซอมเครื่องราชอิสริยาภรณในตระกูลและ
ชัน้ ตราตางๆ ไดตามความเหมาะสม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใชจา ยเงินฝากเพือ่ บูรณะทรัพยสนิ ได ภายในระยะเวลาแตละงวด
งวดละไมเกิน 2 ปงบประมาณ โดยถือวันทําการสุดทายของปงบประมาณที่มีเลขคูเปนระยะเวลาสิ้นสุดงวดนั้นๆ และเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาแตละงวดใหนําเงิน ที่เหลืออยูสงคลังเปนรายไดแผนดิน ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นงวดรายไดคาบริการรับลวงหนา
จึงเปนหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเงินรายรับเพือ่ บูรณะทรัพยสนิ
แนบทายหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548
2.15 ภาระผูกพัน
เปนรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีผลผูกพันตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระยะยาว แตไมสามารถรับรูเปน
หนีส้ นิ ได เนือ่ งจากยังมีความไมแนนอนวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองสูญเสียหรือการทีม่ ผี ลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพือ่
ชําระภาระผูกพันนัน้ หรือไม สามารถวัดมูลคาภาระผูกพันนัน้ ไดอยางนาเชือ่ ถือเพียงพอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปดเผย
ภาระผูกพันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
เงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บาท
953,432.83
1,500,000.00
9,562,250.16
12,015,682.99

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น

เงินจายลวงหนา

บาท
1,088,125.50

เงินจายลวงหนา เปนเงินมัดจําลวงหนารอยละ 50 ของราคาที่ตกลงสั่งจางกรมธนารักษในการจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ
จํานวน 1 สัญญา จํานวนเงิน 940,235.50 บาท และจัดทําแผนหิรัญบัฏ จํานวน 147,890 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0404/42320 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง ระเบียบการสั่งจางทําสิ่งของตางๆ ของเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

อาคารสํานักงาน
คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน (สุทธิ)
อาคารเพื่อประโยชนอื่น
คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชนอื่น
อาคารเพื่อประโยชนอื่น (สุทธิ)

บาท
270,022,579.28
(183,326,107.37)
86,696,471.91
2,070,182.50
(645,941.43)
1,424,241.07
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หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) (ตอ)
ครุภัณฑสํานักงาน
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑสํานักงาน (สุทธิ)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สุทธิ)

บาท
22,833,208.32
(10,304,565.38)
12,528,642.94
819,200.00
(470,441.55)
348,758.45

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สุทธิ)

3,360,187.86
(1,882,732.21)
1,477,455.65

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (สุทธิ)

7,206,141.89
(3,003,880.34)
4,202,261.55

ครุภัณฑโรงงาน
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑโรงงาน (สุทธิ)
ครุภัณฑวิทยาสาสตรและการแพทย
คาเสื่อมราคาสะสม - วิทยาศาสตรและการแพทย
ครุภัณฑวิทยาสาสตรและการแพทย (สุทธิ)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (สุทธิ)

903,175.39
(70,032.09)
833,143.30
7,704.00
(5,975.88)
1,728.12
173,764,881.02
(119,217,801.59)
54,547,079.43
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑงานบานงานครัว (สุทธิ)
ครุภัณฑอื่น
คาเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑอื่น
ครุภัณฑอื่น (สุทธิ)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

บาท
1,963,349.54
(1,745,243.61)
218,105.93
158,455.82
(158,450.82)
5.00
162,277,893.35

หมายยเหหตุที่ 6 สสิินทรั
ทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุ

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม

บาท
69,358,576.00
(43,578,931.03)

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

25,779,644.97

หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 7 เจ
ยะสัั้น
เจจาหหนีนี้ระย
ะยะสั

เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
เจาหนี้อื่น - หนวยงานภาครัฐ
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

บาท
940,515.40
330,045.04
1,270,560.44

หมายยเหหตุที่ 8 คคาใช
หมายเหตุ
ใชชจายค
ยคคางงจจาย

คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
รวมคาใชจายคางจาย

บาท
1,042,236.12
1,622,667.38
2,664,903.50

ăĻĀòðĎĝ
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หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
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หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 9 หหนีนี้สินหมุ
หมุนเวี
เววียนอื
นอื่น

รายไดคาบริการรับลวงหนา
เงินประกันอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

บาท
8,860,357.91
628,039.25
9,488,397.16

หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 10
10 รรายได
ายยไดดจากงบประมาณ
ากงงบปประะมาณ

งบบุคลากรจากรัฐบาล
งบลงทุนจากรัฐบาล
งบดําเนินงานจากรัฐบาล
งบอุดหนุนจากรัฐบาล
งบรายจายอื่นจากรัฐบาล
งบกลางจากรัฐบาล
หัก เบิกเกินสงคืนใหกรมบัญชีกลาง
รวมรายไดจากรัฐบาล

บาท
126,981,462.46
30,482,200.84
122,076,819.03
10,010,939.25
282,293,714.84
56,352,043.01
(1,067,891.18)
627,129,288.25

หมายยเหตุที่ 11
11 คคาใชจายยบุบุคลากร
หมายเหตุ

เงินเดือน
คาลวงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเต็มขั้น
เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินคาครองชีพ
คาจาง
เงินรางวัล
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.รัฐ
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.รัฐ
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.เอกชน

บาท
111,496,661.14
1,993,310.00
186,110.35
6,717,354.98
396,957.82
6,134,113.90
913,964.50
7,929,203.25
1,605,619.87
222,000.00
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เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเชาบาน
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
รวมคาใชจายบุคลากร

บาท
975,290.50
1,779,666.74
2,669,500.12
157,866.28
271,851.00
480,000.00
1,526,400.00
145,455,870.45

เหน็น็จบํบํานนาญ
หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 12
12 คคาบําเหน
าญญ
เงินบําเหน็จ
เงินบําเหน็จดํารงชีพ
บํานาญปกติ
เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ
คารักษาพยาบาลผูปวยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ
คารักษาพยาบาลผูปวยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บํานาญ
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยกรณีเลิกจาง
บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จ
รวมคาบําเหน็จบํานาญ

บาท
199,500.00
2,144,837.85
26,916,048.30
455,030.40
3,245,740.44
4,084,433.65
1,314,304.71
74,490.00
2,737,670.00
135,984.00
41,308,039.35

หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 13
13 คคาใชจายยในการฝ
ในกาารฝฝกอบรม

คาใชจายดานการฝกอบรม - ในประเทศ
คาใชจายดานการฝกอบรม - ตางประเทศ
รวมคาใชจายในการฝกอบรม

บาท
6,794,859.48
133,000.00
6,927,859.48
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หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 11
11 คคาใชจายยบุบุคลากร (ตอ)
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หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 14
14 คคาใชจายยในการเดิ
ในการเดดินทาง

คาใชจายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ
คาใชจายเดินทางไปราชการ - ตางประเทศ
รวมคาใชจายในการเดินทาง

บาท
603,224.66
342,195.94
945,420.60

หมายเหตุ
หมายยเหตุที่ 15
15 คคาตอ
ตอบแทน
อบแทนน คาววััสดุและคาใชสอย
คาวัสดุ
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาเชื้อเพลิง
คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
คคา ตอบแทนอื
ตอบบแทนนอื่นื
คคา จจา งที
งท่ปี รึรกึ ษา
ษา
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
คาใชจายในการประชุม
คารับรองและพิธีการ
คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอื่นๆ
รวมคาตอบแทน คาวัสดุและคาใชสอย

บาท
7,027,307.77
8,877,715.60
357,416.03
236,900.00
55,300.00
226,500.00
439,135.08
4,671,364.10
844,252.00
23,847.00
18,822,084.75
334,575,671.44
1,536,172.25
377,693,666.02

หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 16
16 คคาสาธ
สาธารณู
ธารรณูปโภค
โภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปาและน้ําบาดาล
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง
รวมคาสาธารณูปโภค

บาท
6,605,661.11
513,682.61
1,921,795.40
9,976,931.20
481,236.50
19,499,306.82
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คาเสื่อมราคา - อาคารสํานักงาน
คาเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชนอื่น
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑสํานักงาน
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑยานพาหนะและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑโรงงาน
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาตัดจําหนาย - โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หมายเหตุ
หม
มายเหตตุที่ 18 คคาใใชชจายเงินอุดหนุ
หนุน
เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน-องคกรไมหวังผลกําไร
รวมคาใชจายเงินอุดหนุน
หม
หมายเหตุ
มายเหตตุที่ 19 คคาใใชชจายอื่น
บัญชีคาใชจายอื่น
TR-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
TE-ปรับเงินฝากคลัง
รวมคาใชจายอื่น
หมายเหตุ
หมมายเหตตุที่ 20
20 รายได
รายยไดสูงกว
กววาคคาใช
ใชชจายสะสม
รายไดต่ํากวาคาใชจายสะสมยกมา
บวก รายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ
รวมรายไดต่ํากวาคาใชจายสะสม

บาท
13,731,795.43
134,868.58
2,309,426.26
279,354.26
109,090.35
278,242.73
53,779.95
963.00
22,427,748.33
326,323.62
9,969,256.74
49,620,849.25
บาท
10,000,000.00
10,000,000.00
บาท
1,536,172.25
(3,108,466.00)
3,108,466.00
1,536,172.25
บาท
10,460,526.69
19,753,683.75
30,214,210.44
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หมายเหตุ
หม
มายเหตตุที่ 17 คคาเสื่อมราคาและค
มราคาแลละคคาตัดจําหนาย
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หมายเหตุที่ 21 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2556)

รายการ
งบสุทธิ
การสํารองเงิน
ผูกพันป 2557
เบิกจาย
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร
111,306,400.00
0.00
0.00
101,824,704.63
งบดําเนินงาน
110,086,145.00
1,250,900.00
6,618,795.29
101,583,082.71
งบลงทุน
12,651,300.00
283,900.00
9,226,700.00
3,139,080.00
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
1,921,955.00
250,000.00
850,000.00
756,597.12
รวม
235,965,800.00 1,784,800.00 16,695,495.29 213,303,464.46
ผลผลิต การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองคและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร
20,475,100.00
0.00
0.00
19,658,053.21
งบดําเนินงาน
10,765,600.00
0.00
2,832,011.57
7,826,546.77
งบลงทุน
2,000,000.00
31,200.00
0.00
1,968,800.00
งบอุดหนุนน
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
งบรายจายอื่น
280,376,000.00
180,000.00
0.00
280,190,647.70
รวม
323,616,700.00
215,200.00
2,832,011.57 319,644,047.68
รวมทั้งสิ้น
559,582,500.00 2,000,000.00 19,527,506.86 532,947,512.14

หนวย : บาท
คงเหลือ

3,481,695.31
633,367.00
1,620.00
0.00
65,357.88
4,182,040.25
817,046.79
107,041.66
0.00
0.00
1,352.30
925,440.75
5,107,481.00
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เงินกันไวเบิก
รายการ
สุทธิเหลื่อมป
ไมมีหนี้ผูกพัน
ผูกพันป 2556
เบิกจายป 2556
(สุทธิ)
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
8,793,546.82
1,200,000.00
0.00
7,478,617.28
งบลงทุน
7,273,156.00
0.00
2,990,971.00
4,135,461.80
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
873,400.00
550,000.00
0.00
323,400.00
รวม
16,940,102.82 1,750,000.00 2,990,971.00 11,937,479.08
ผลผลิต การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองคและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
1,322,846.00
0.00
0.00
1,322,846.00
งบลงทุน
738,300.00
0.00
0.00
738,300.00
งบรายจายอื่น
848,465.00
100,000.00
0.00
848,465.00
รวม
2,909,611.00
100,000.00
0.00
2,809,611.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน
1,650,000.00
1,650,000.00
0.00
0.00
รวม
1,650,000.00
1,650,000.00
0.00
0.00
รวมทั้งสิ้น
21,499,713.82 3,500,000.00 2,990,971.00 14,747,090.08

หนวย : บาท
คงเหลือ

0.00
114,929.54
146,723.20
0.00
0.00
261,652.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
261,652.74

หมายเหตุประกอบ
ยอดเงินกันไวเบิกสุทธิเหลื่อมป 2556 รายการเงินจูงใจ จํานวน 7,000,000 บาท ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปนรายการ
คาใชจายในการพัฒนาองคกรแลว จํานวน 3,500,000 บาท มีการกอหนี้ผูกพัน รวมเปนเงิน 3,495,711.40 บาท เบิกจายแลว
จํานวน 504,740.40 บาท คงเหลือยังไมเบิกจายและกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 2,990,971 บาท ซึ่งปรากฏอยูในงบลงทุน ผลผลิต
การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี สวนเงินจูงใจทีเ่ หลืออีก จํานวน 3,500,000 บาท นํามาจัดสรรเปนโบนัส
ซึ่งอยูระหวางแจงรายละเอียดเงินเหลือจายใหกรมบัญชีกลางอนุมัติ โดยกันไวเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพันในหมายเหตุ 22
ซึ่งตัวเลขไมไดแสดงยอดในหมายเหตุ

ăĻĀòðĎĝ
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หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 22
22 รรายงานฐานะเงิ
ายยงาานฐฐานนะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน (2555)
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หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 23
23 รรายงานฐานะเงิ
ายยงาานฐฐานนะเงงินงบประมาณรายจายปกอน (2554)
เงินกันไว้เบิก
รายการ
สุทธิเหลื่อมปี
ไม่มีหนี้ผูกพัน
ผูกพันปี 2556
(สุทธิ)
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
1,519,400.00
0.00
0.00
งบลงทุน
33,002,880.00
0.00
18,418,500.00
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวม
34,522,280.00
0.00 12,273,525.16
ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
0.00
0.00
0.00
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
รวมทั้งสิ้น
34,522,280.00
0.00 12,273,525.16

หนวย : บาท
เบิกจ่ายปี 2556

คงเหลือ

0.00
1,862,357.12
25,694,549.99
0.00
0.00
22,173,825.04

0.00
0.00
1,603,600.00
0.00
0.00
74,929.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
22,173,825.04

0.00
0.00
0.00
74,929.80

3. เงเงิงินจูจูงใใจป
จปปงบบประมาณ
ประมมาณณ พพ.ศ.
.ศศ. 2554
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน (ณ 30 กันยายน 2555) สําหรับเงินรางวัล จํานวน
2,000,000 บาท สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 1201/924 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 แจงจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
เปนเงินรางวัล จํานวน 913,964.64 บาท เบิกจายเสร็จสิ้นแลว จํานวน 913,964.50 บาท
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เงินกันไวเบิก
รายการ
สุทธิเหลื่อมป
ไมมีหนี้ผูกพัน
ผูกพันป 2556
(สุทธิ)
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
0.00
0.00
0.00
งบลงทุน
3,091,671.39
0.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวม
3,091,671.39
0.00
0.00
ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
26,000.00
0.00
26,000.00
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
14,010,000.00
0.00
0.00
รวม
14,036,000.00
0.00
26,000.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
รวมทั้งสิ้น
17,127,671.39
0.00
26,000.00

หนวย : บาท
เบิกจายป 2556

คงเหลือ

0.00
0.00
3,075,245.49
0.00
0.00
3,075,245.49

0.00
0.00
16,425.90
0.00
0.00
16,425.90

0.00
0.00
0.00
13,962,633.69
13,962,633.69

0.00
0.00
0.00
47,366.31
47,366.31

0.00
0.00
17,037,879.18

0.00
0.00
63,792.21

ăĻĀòðĎĝ

àóĖăíàéċòĉÚċüĕàčò

หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 24 รรายงานฐานะเงิ
ายงาานฐฐานนะเงงินงบประมาณรายจายปกอน (2553)
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หหมายเหตุ
มายยเหตุที่ 25
25 รรายงานฐานะเงิ
ายยงาานฐฐานนะเงงินงบประมาณรายจายปกอน (2552)

ăĻĀòðĎĝàóĖăíàéċòĉÚċüĕàčò

หนวย : บาท
เงินกันไวเบิก
รายการ
สุทธิเหลื่อมป
ไมมีหนี้ผูกพัน
ผูกพันป 2556
(สุทธิ)
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
335,000.00
0.00
0.00
งบลงทุน
150,000.00
0.00
0.00
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวม
485,000.00
0.00
0.00
ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
งบดําเนินงาน
0.00
0.00
0.00
งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
งบรายจายอื่น
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิต การพัฒนากฎหมาย
งบเงินอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
0.00
รวมทั้งสิ้น

485,000.00

0.00

0.00

เบิกจายป 2556

คงเหลือ

0.00
335,000.00
150,000.00
0.00
0.00
485,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

485,000.00

0.00
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บาท
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รายไดคาขายหนังสือราชการ
รายไดคาของเบ็ดเตล็ด
รายรับจากการขายครุภัณฑ
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดเงินเหลือจาย
รายไดที่ไมใชภาษีอื่น
รวมรายไดอื่น
รวมรายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง

393,480.00
48,547.50
2,064,300.00
2,506,327.50

3,981.22
274,458.00
199,739.04
7,223.00
485,401.26
2,991,728.76
2,991,728.76
(2,991,728.76)
0.00

ăĻĀòðĎĝ

àóĖăíàéċòĉÚċüĕàčò

หหมายเหตุ
มายยเหหตุที่ 26
26 รรายงานรายได
ายยงาานรรายยไดดแผผนดิน

  ÛĊĞòîĆòÚċüÛĆüĊóóüčÚċüÛļĆúĒþüċãÚčááċòđĕóÚĂċ
 ÛĊĞòîĆòÚċüĘãļóüčÚċüăĐóÝļòÛļĆúĒþĘòĕĀĜóęäîĿ
éċòÛļĆúĒþüċãÚčááċòđĕóÚĂċ
3. ÛĊĞòîĆòÚċüÛĆüĊóóüčÚċüÛļĆúĒþÛĻċĀăċü

ăĻĀòðĎĝ

ùċÝõòĀÚ
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ขั้นตอนการขอรับบริการ
ผูขอรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบคํารอง

เจาหนาที่ดําเนินการ
คนหาขอมูลตามที่ขอ

กรณีพบขอมูล
เจาหนาทีจ่ ะดําเนินการ
ใหเอกสารแกผขู อรับบริการ

กรณีไมพบขอมูล
เจาหนาทีช่ แี้ จงใหผขู อรับบริการ
ทราบเหตุผล

ยอมรับ

ผูขอรับบริการตรวจสอบ
ความถูกตอง

ระยะเวลาใหบริการ

• ไมเกิน 10 นาที/เรื่อง นับตั้งแตไดรับคํารอง
(กรณีผูขอรับบริการแจงขอมูลถูกตองและครบถวน)

คาธรรมเนียม

• หนาละ 1 บาท (กรณีไมมีการรับรองสําเนาถูกตอง)
• หนาละ 5 บาท (กรณีมีการรับรองสําเนาถูกตอง)

การยกเวนคาธรรมเนียม • นักเรียน/นักศึกษา
• สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โดยนํากระดาษมาทดแทน 3 เทา ของเอกสารที่ไดรับ)
• ผูมีรายไดนอยและผูยากไร (อยูในดุลพินิจของเจาหนาที่)
• คณะรัฐมนตรี/ผูบริหารระดับกระทรวง กรม และคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร
คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่

• www.ratchakitcha.soc.go.th

ăĻĀòðĎĝùċÝõòĀÚ
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ขั้นตอนการใชบริการสืบคนขอมูลในเว็บไซตฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา

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

ชื่อเรื่อง (เทาที่ทราบ)

สามารถพิมพชื่อเรื่องทั้งหมด ขอความ
หรือเฉพาะคํา และสามารถใชเงื่อนไขพิเศษ
AND, OR, NOT ในการสื บ ค น พร อ มกั น
ไดอีกทางหนึ่ง

ประเภทราชกิจจานุเบกษา

สามารถคนหา โดยระบุประเภทราชกิจจานุเบกษา
แตไมสามารถนําเงื่อนไขพิเศษ AND, OR, NOT มาใชกับ
ชองสืบคนนี้ได

เลม

ตอน และ รวมตอนพิเศษ

สามารถคนหาโดยระบุวา ตองการคนหา
จากตอนใดตอนหนึง่ หรือจะเลือกกําหนดใหรวม
ถึง “ตอนพิเศษ” ดวยก็ได

สามารถคนหาโดยระบุเลมที่ตองการคนหา

กําหนดชวงเวลาการคนหา

สามารถกํ า หนดช ว งวั น /เดื อ น/ป
แต ต  อ งกํ า หนดช ว งเริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด
ควบคูกันไปทุกครั้ง

คนหาจากเนื้อหา (เทาที่ทราบ)

ชนิดของเรื่อง

สามารถค น หาโดยระบุ ช นิ ด ของเรื่ อ ง เช น
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดพระบรมราชโองการ
เปนตน แตระบุไดเพียงชนิดเดียวเทานั้น

สามารถใชเงื่อนไขพิเศษ AND, OR, NOT ใน
การสื บ ค น และยั ง มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ เรี ย กว า
Contentsearch* ซึง่ สามารถสืบคนขอมูลทีเ่ ปน Text
ไดทั้งหมด

ăĻĀòðĎĝ

ùċÝõòĀÚ
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หมายเลขโทรศัพทสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายนาม

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

นายอําพน กิตติอําพน

รายนามผูบริหาร
0 2282 8152
0 2280 9051

นายสมชาย พฤฒิกัลป

0 2280 9000 ตอ 412 0 2281 9006

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์

0 2280 9000 ตอ 408 0 2280 0881

somchai.p@soc.mail.go.th
ph_somchai@hotmail.com
sibpun.w@soc.mail.go.th

นางสาวรุจิรา ริมผดี
นายอํานาจ พัวเวส

0 2280 9000 ตอ 220 0 2280 9050
และ 221
0 2280 9000 ตอ 212 0 2280 9087

ruchira.r@soc.mail.go.th
ruchira.r@socmail.com
amnat.p@socmail.com

นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ

0 2356 5469

wannapid.j@soc.mail.go.th
wannapid@hotmail.com

นายสุพศิน สุเมธิวิทย

0 2280 9000 ตอ 551 -

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ

0 2280 9000 ตอ 553 0 2282 0147

นางสาวยุภา ทองถม

หนวยงานที่ขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ตอ 458 0 2280 9043

นายนรุตม ธัญวงษ

0 2280 9000 ตอ 111 0 2280 9044

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

0 2280 9000 ตอ 213 0 2280 1900
0 2280 1901 และ
0 2356 5494
สํานักบริหารกลาง
-

นางอุดมพร เอกเอี่ยม

0 2280 9000 ตอ 103 0 2280 9014

udomporn.a@soc.mail.go.th

นางประไพ ดําสะกุล

0 2280 9054 และ
0 2280 9046
0 2280 9000 ตอ 118

prapai.d@soc.mail.go.th

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน

-วาง-

ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ
ผูอํานวยการกลุมงานสารบรรณและ
กลุมงานบริหารทั่วไป

0 2280 0731

ampon.k@soc.mail.go.th

supasin.s@soc.mail.go.th
supasin_su@hotmail.com
rapibhat.c@soc.mail.go.th
rapibhat@gmail.com
yupa.t@soc.mail.go.th
food_good@hotmail.com
narut.t@soc.mail.go.th
narut1814@gmail.com
acoc@soc.mail.go.th

-

รายนาม
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

0 2280 9000 ตอ 108 0 2280 9043

-

0 2280 9000 ตอ
0 2280 9043
814711
0 2280 9000 ตอ 402 0 2280 6263

wanlapa.s@soc.mail.go.th

- วาง -

นางสาววัลภา สุขผล
ผูอํานวยการกลุมชวยอํานวยการ

นางสาววรรณา ศรีนนท
ผูอํานวยการกลุมอนุรักษเอกสาร

wanna.s@soc.mail.go.th
socbooksclup@gmail.com

ของคณะรัฐมนตรี

นายสุชาติ วิภาสธวัช

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ตอ 545 0 2280 9091

suchart.v@soc.mail.go.th

ผูอํานวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี

นางจุฑารัตน วรรณโอทอง

0 2280 9000 ตอ 336 0 2280 9066

ผูอํานวยการกลุมบริหาร

chutarat.w@soc.mail.go.th
chutarat.bee@hotmail.com

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 ตอ 541 0 2280 8155

-

0 2280 9000 ตอ 542 0 2280 9091

patcharaporn.p@soc.mail.go.th

สํานักนิติธรรม
0 2280 9000 ตอ 301 0 2280 9058

chanita.o@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ตอ 304

sawitre.c@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ตอ 307

sompoch.p@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ตอ 309 0 2280 9058

jarupart.k@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ตอ 308

kriengsak.p@soc.mail.go.th

- วาง –

นางพัชราภรณ แพทอง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม

นางสาวสาวิตรี ชํานาญกิจ
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายเศรษฐกิจ
รักษาราชการผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย

นายสมโภช ประเสริฐดี
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายสังคม

นายจารุพัฒน คุมรุงเรือง
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม

นายเกรียงศักดิ์ พัฒนโกวิท
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย
ความมั่นคง

ăĻĀòðĎĝ

ùċÝõòĀÚ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 151

ăĻĀòðĎĝùċÝõòĀÚ

152 รายงานประจําปี 2556
รายนาม

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

นางบุณณิกา วงศวานิช

0 2280 9000 ตอ 304

boonnika.w@soc.mail.go.th

นายสิริทัศน อาภะระโณ

0 2280 9000 ตอ 310

siritat.a@soc.mail.go.th

นายพงศเทพ พวงเสมา

0 2280 9000 ตอ 123

pongtea.p@soc.mail.go.th

นางสมสมร มังคลพันธุ

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
0 2280 9000 ตอ 431 0 2280 9076

somsmorn.m@soc.mail.go.th

นางสาวพัชรา สวาทะสุข

0 2280 9000 ตอ 437

patchara.s@soc.mail.go.th

นายประวิทย อมรฤทธิ์

0 2280 9000 ตอ 434 0 2280 9076

prawit.a@soc.mail.go.th

นางวิบูลยลักษม มีชัย

0 2280 9000 ตอ 437

viboonlak.m@soc.mail.go.th

นางสาววันทนี เฉลิมชัย

0 2280 9000 ตอ 459

wantanee.c@soc.mail.go.th

ผูอํานวยการกลุมงานนิติบัญญัติ
และองคกรอิสระ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป
ผูอ าํ นวยการกลุม งานราชกิจจานุเบกษา

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกลุมประมวลผลขอมูล
และมติคณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

นายปญญาพล ศรีแสงแกว

ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร
และติดตามนโยบายพิเศษ

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ
0 2280 9075
0 2282 8165

panyapon.s@soc.mail.go.th

นางสาวกรุณา จุฑานนท

0 2280 1445

0 2282 8165

karuna.j@soc.mail.go.th

นางณัฐญา พัฒนะพันธุ

0 2282 7193

0 2282 7193

nattaya.p@soc.mail.go.th

นางดารารัตน อินทโสภา

0 2282 7194

0 2282 7193

dararath.i@soc.mail.go.th

นางอุทุมพร พัฒนกาญจน

0 2282 8165

0 2282 8165

uthomporn.p@soc.mail.go.th

ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะห ประมวล
และติดตามมติคณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกลุมงานการศึกษาและ
สาธารณสุข
ผูอํานวยการกลุมงานความมั่นคง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

รายนาม
นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่อง

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
0 2282 9961 0 2280 0 2280 9059
9000 ตอ 314

อีเมล
teerapong.w@soc.mail.go.
thteerapong04@yahoo.com

เสนอคณะรัฐมนตรี

นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ

0 2280 9000 ตอ 321 0 2280 9064

ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ

นางวรรณวิมล สินุธก

0 2280 9000 ตอ 320

ผูเ ชีย่ วชาญดานจัดทํามติคณะรัฐมนตรี

นางนวลสวาท โฆศิรินนท

0 2280 9000 ตอ 323

ผูอ าํ นวยการกลุม งานโครงสรางพืน้ ฐาน

นางภิรมย ธรรมศิริ

0 2280 9000 ตอ 322

ผูอํานวยการกลุมงานการบริหาร

นางสาวออวดี สุนทรวิภาต

0 2280 9000 ตอ 321 0 2280 9061

ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจ 1

นายศุภเมศฐ ศิริกุลชัยรักษ

0 2280 9000 ตอ 322 0 2280 9064

ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจ 2

นายประเสริฐ โชคกิจ

0 2280 9000 ตอ 319 0 2280 9059

onfa.v@soc.mail.go.th
onfavejj@yahoo.com
wanvimol.s@soc.mail.go.th
wanvimol@soc.go.th
nualsawat.k@soc.mail.go.th
nualsawat@soc.go.th
pirom.t@soc.mail.go.th
pirom@soc.go.th
orwadee.s@soc.mail.go.th
orwadee@yahoo.com
atinop.p@soc.mail.go.th
atinop@soc.go.th
prasert.c@soc.mail.go.th

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

นางสมศรี นาคจํารัสศรี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนายุทธศาสตร

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ตอ 446 0 2280 1900
somsri.n@soc.mail.go.th
และ 0 2282 8650
0 2280 1901 และ n.somsri@gmail.com
0 2356 5494
0 2280 9000 ตอ 447
warangoon.s@soc.mail.go.th
และ 0 2356 5492

และระบบการบริหารงาน

นางสาวกัญชลี จํานงควงศ
ผูอํานวยการกลุมที่ 1

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย
ผูอํานวยการกลุมที่ 2

นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
ผูอํานวยการกลุมที่ 3

0 2280 9000 ตอ 448 0 2280 1900
kanchalee.j@soc.mail.go.th
0 2280 1901 และ
0 2356 5494
0 2280 9000 ตอ 450
l_supawadee@soc.go.th
l_supawadee@windowslive.com
0 2280 9000 ตอ 453 0 2280 1900
supaporn.k@soc.mail.go.th
0 2280 1901 และ
0 2356 5494
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154 รายงานประจําปี 2556
รายนาม
นางสาววัชรี สิงหราช

หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

0 2280 9000 ตอ 455

vacharee.s@soc.mail.go.th

นายสมโภชน ราชแพทยาคม

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
0 2280 9070
0 2280 9070
0 2280 9000 ตอ 415

sompoch.r@soc.mail.go.th

นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ

0 2280 9000 ตอ 416 0 2280 9072

นายสถาพร ทรงพร

0 2280 9000 ตอ 417 0 2282 8224

นายชัยพร พงษจินดากร
นายสมชาย พิณนุวัตร

0 2280 9000 ตอ 421 0 2280 9000
ตอ 421
0 2280 9000 ตอ 414 0 2280 9072

นายธวพงศ ออนนุช

0 2280 9000 ตอ 422 0 2282 9071

นางกรรณิกา งามทวม

0 2280 9000 ตอ 425 0 2280 9086

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 ตอ 429 0 2280 9072

นายสมชัย หิรัญญะวณิชย

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
0 2244 8103
0 2243 0616

ผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป

ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูเชี่ยวชาญดานอาลักษณ

ผูอํานวยการกลุมงานอาลักษณ
ผูอํานวยการกลุมงานสถาปนาและแตงตั้ง
ผูอํานวยการกลุมงานลิขิต

ผูอ าํ นวยการกลุม งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ผูอํานวยการกลุมงานฐานันดร
- วาง –

ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

phumintra.p@soc.mail.go.th
pphumintra@yahoo.com
sathaporn.s@soc.mail.go.th
sathaporn@hotmail.com
chaiyaphorn.p@soc.mail.go.th
somchai.pi@soc.mail.go.th
thavapong.o@soc.mail.go.th
thavapong@hotmail.com
kannika.n@soc.mail.go.th
cgpo@live.com

คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2556
ที่ปรึกษาคณะทํางาน

นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
นางสาวรุจิรา ริมผดี
นายอํานาจ พัวเวส

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานคณะทํางาน

นายสมชาย พฤฒิกัลป

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะทํางาน

นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
นายสุพศิน สุเมธิวิทย
นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ

ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารกลาง

นางอุดมพร เอกเอี่ยม
นางสาววัลภา สุขผล
นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร
นางสุวิดา เอี่ยมสําอางค
นางสาวสุภาวดี แกวประดับ
นายประกิจ อุทัยศรี

ผูอํานวยการกลุมงานคลังและพัสดุ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุชาติ วิภาสธวัช
นางลําพลึง เพ็งตะโก

ผูอํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักนิติธรรม

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
นายสมโภช ประเสริฐดี

ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
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156 รายงานประจําปี 2556
สสํํานนัักบริ
บริหารงานสารสนเทศ
ารงานนสารสสนเทศศ

นางสมสมร มังคลพันธุ
นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
นางวิบูลยลักษม มีชัย

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สสํํานนัักพัพัฒนนายุ
ายุทธศาสตร
ธศาสตตรและติ
ละะติดตามนโยบายพิเศษ

นายปญญาพล ศรีแสงแกว
นางสาวกรุณา จุฑานนท

ผูอํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะห ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

สสํํานนัักวิวิเคราะห
คราะหเรื่องเสนอคณะรั
งเสนนอคณณะรัฐมนตรี
มนตรี

นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส
นายศุภเมศฐ ศิริกุลชัยรักษ

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สสํํานนัักสสงเเสริ
สริมแล
และประสานงานคณะรั
ละประสสานนงาานคณะรัฐมนตรี

นางสมศรี นาคจํารัสศรี
นางสาวกัญชลี จํานงควงศ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สสํํานนัักอาลั
อาลลักษณและเครื
ละเเครรื่องราชอิ
งราาชอิสริริยาภรณ

นายสมโภชน ราชแพทยาคม
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ

ผูอํานวยการสํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
ผูเชี่ยวชาญดานอาลักษณ

กกลุลุมตร
ตรวจสอบภายใน
รวจสอบภภายใน

นางสาวยุภา ทองถม

ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

กกลุลุมพัฒนนาระบบบริ
าระบบบบริหาร
าร

นายชลวิทย จุลบุตร
นายนรุตม ธัญวงษ

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สสํํานนัักพิพิมพพคณะรั
ณะรรัฐมนตรี
มนตตรีและราชกิ
ละรราชกกิจจานุเบกษา

นายสมชัย หิรัญญะวณิชย
นางนิภา ตรงเที่ยง
นายสิรวิชญ อิ่มสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
หัวหนากลุมงานการขายและงานการตลาด
หัวหนางานออกแบบสิ่งพิมพ
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จ�ำนวน

600 เล่ม

ISBN

978-616-7749-05-1

พิมพ์ที่

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2243-0613 โทรสาร 0-2243-1820

www.publishing.soc.go.th

หนังสือเล่มนี้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระดาษ กรีน แม็ท
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