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ปี 2557 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผชิญกับความท้าทาย
ของสถานการณ์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้บคุ ลากรทุกคนต่างมุง่ มัน่ ทุม่ เท
และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มก�ำลัง เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานไม่หยุดชะงัก แม้บางช่วงเวลาจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง แต่ด้วย
จุดแข็งดังกล่าวของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการวางแผนและการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่องในอันที่จะรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างไร ท�ำให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถผลักดัน
และขับเคลื่อนภารกิจหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบอันได้แก่ ภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ของคณะรัฐมนตรี ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานราชการกับรัฐสภา ภารกิจเกี่ยวกับ
การประสานราชการในพระองค์ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชนให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและน�ำมาซึง่ ความสงบสุขของคนในชาติ ซึง่ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมาได้พสิ จู น์
ให้เห็นแล้วว่า บุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ
ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดท�ำเครื่องมือ
ในการบริหารองค์การในหลายด้าน รวมทั้งได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน
ต่าง ๆ หลายประการ โดยหนึ่งในเครื่องมือ คือ การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่องของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555
ซึ่งเห็นชอบกรอบแนวทางการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพื่อให้
ส่วนราชการต่าง ๆ มีการบริหารความต่อเนื่องภายในหน่วยงาน ส่งผลให้ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารและเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
การรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังได้พัฒนาการบริหารงานภายในองค์การ
โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท�ำให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากความส�ำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ซึ่งผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
และแม้ว่างานใดที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมมีความยินดีที่จะสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งด้านกระบวนงาน การบริหารจัดการ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป ผมขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ก� ำ ลั ง กายและใจ
ที่เข้มแข็งพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนส�ำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความผาสุก
ต่อประเทศชาติและประชาชนไทยสืบต่อไป

(นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พื้นรูปทรงเสมาสีเขียวนวล ขอบสีทอง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน

รูปพานรัฐธรรมนูญ และพระอุณาโลมสีทอง ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองชั้น

ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง) พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีด�ำ) พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เบื้องล่าง เป็นแพรแถบสีแดงบรรจุอักษรคติพจน์ว่า "รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา"

ท�ำเนียบผู้บริหำร

นายอ�าพน กิตติอ�าพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน)
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1.

2. 3.

1. นายสมชาย

พฤฒิกัลป์

2. นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
(รองเลขาธิ3.
การคณะรั
ฐมนตรีจ3ิรคน)
นางสาวรุ
า

ริมผดี
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1. นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ

ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2. นายสุพศิน สุเมธิวิทย์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. นายระพีภัทร์(ทีจั่ปนรึกทรศรี
่วยเลขาธิ
การคณะรั
ษา&ผู้ชว่วยงศ์
เลขาธิผูก้ชารคณะรั
ฐมนตรี
3 คน)ฐมนตรี

ส�ำนักบริหำรกลำง

1. นางอุดมพร เอกเอี่ยม
4.

3.

2.
1.

5.

2. นางประไพ ด�าสะกุล
3. นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย

4. นางสาววัลภา สุขผล
(ส�ำนักบริห5.
ารกลาง
5 คน)
นางสาววรรณา
ศรีนนท์

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานคลังและพัสดุ
รักษาการผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารกลาง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสารบรรณ
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการรักษาการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ
ผู้อ�านวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี

กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

3.

2.

1.

1. นายสุชาติ วิภาสธวัช

ผู้อ�านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

2. นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ บริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

3. นางพัชราภรณ์ แพทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

(กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 คน)

ส�ำนักนิติธรรม

3.

8. 2. 7. 6. 4.
1.

5.

1. นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข

ผู้อ�านวยการส�านักนิติธรรม

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

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ กฎหมายสังคม
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ กฎหมายมัน่ คง
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละองค์กรอิสระ
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ กฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ กฎหมายเศรษฐกิจ
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ บริหารงานทัว่ ไป

2. นายสมโภช ประเสริฐดี
3. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนโกวิท
4. นางบุณณิกา วงศ์วานิช
5. นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง

(ส�ำนักนิติธรรม 8 คน)

ส�ำนักบริหำรงำนสำรสนเทศ

2.

3. 1.
6. 4.

5.

1. นางสมสมร มังคลพันธุ์

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานสารสนเทศ

2. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

3. นางสาวพัชรา สวาทะสุข

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี

5. นายประวิทย์ อมรฤทธิ์

ผู้อ�านวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี

(ส�ำนัมกชับริ
6. นางสาววันทนี เฉลิ
ย หารงานสารสนเทศ
ผู้อ�านวยการกลุ6่มคน)
บริหารงานทั่วไป

ส�ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ

1.

4.

5. 2.

3.

1. นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

ผูอ้ า� นวยการส�านักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

2. นางสาวกรุณา จุฑานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์
ประมวลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี

3. นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์
4. นางดารารัตน์ อินทโสภา
5. นางอุทุมพร พัฒนกาญจน์
(ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 5 คน)

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการศึกษาและสาธารณสุข
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานความมัน่ คงและบริหารราชการ
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ บริหารงานทัว่ ไป

ส�ำนักวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

1.

5. 6.

7.

2.

4.

3.

2. นางวรรณวิมล สินุธก

ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี

3. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานเศรษฐกิจ 1

4. นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานเศรษฐกิจ 2

5. นางนวลสวาท โฆศิรินนท์

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน

(ส�ำนักวิรเคราะห์
7 คน)ม่ งานการบริหาร
6. นางภิรมย์ ธรรมศิ
ิ เรื่องเสนอคณะรัผูฐอ้ มนตรี
า� นวยการกลุ

7. นายประเสริฐ โชคกิจ

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ บริหารงานทัว่ ไป

ส�ำนักส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี

1. นางสมศรี นาคจ�ารัสศรี

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี

2.

3.

6. 5.
1.

4.

2. นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหารงาน

3. นางสาวกัญชลี จ�านงค์วงศ์

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ที่ 1

4. นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ที่ 2

5. นางสาวสุภาพร กิตติเดโช

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ ที่ 3

6. นางสาววัชรี สิงหราช

ผูอ้ า� นวยการกลุม่ บริหารงานทัว่ ไป

(ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 6 คน)

ส�ำนักอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

1. นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
7

4

2

ผูอ้ า� นวยการส�านักอาลักษณ์
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

6

5

3
1

2. นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาลักษณ์
3. นายสถาพร ทรงพร
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานอาลักษณ์
4. นายชัยพร พงษ์จินดากร
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานสถาปนาและแต่งตัง้
5. นายธวพงศ์ อ่อนนุช
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
6. นางกรรณิ(ส�กาำนังามท้
ม และเครื่องราชอิสผูริอ้ ยา� าภรณ์
นวยการกลุ
ม่ งานฐานันดร
กอาลักวษณ์
7 คน)
7. นายสมชาย พิณนุวัตร
ผูอ้ า� นวยการกลุม่ งานลิขติ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

นายนรุตม์ ธัญวงษ์

นางสาวยุภา ทองถม

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และรำชกิจจำนุเบกษำ
นายสมชัย หิรัญญะวณิชย์

ผู้อ�านวยการ
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

(กลุ่มพัฒนาระบบฯ-กลุ่มตรวจสอบฯ-ส�ำนักพิมพ์ฯ 3 คน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐในก�ำกับของนายกรัฐมนตรี
องค์การมหาชนภายใต้การก�ำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่ 1

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักขาวกรองแหงชาติ
ส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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โครงสร้างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ด�ำเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ�ำนาจหน้าที่
แก่ประชาชน
6. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

25

ส่วนที่ 1

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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1. ส�ำนักบริหารกลาง (สบก.)
1.1 จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตาม
กระบวนการน� ำ เสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และการน� ำ เรื่ อ งเสนอนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
1.2 ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.3 ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับการใช้หอ้ งประชุมและการรับรองในเรือ่ ง
อื่น ๆ แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
1.4 ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�ำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1.5 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
1.6 ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
1.7 ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานอนุรกั ษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพธิ ภัณฑ์ งานห้องสมุด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1.8 ปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไปของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึง่ มิได้กำ� หนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
1.9 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
2.1 ด�ำเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกีย่ วกับการประชุม
2.2 ประมวลและรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ละคณะ
กรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
2.3 ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
2.4 ประสานการปฏิบตั งิ านกับส�ำนักนิตธิ รรม ส�ำนักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีและ
ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
2.5 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี
ในเรือ่ งดังกล่าวให้สว่ นราชการและหน่วยงานอืน่ ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบ
ร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายเพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
3.2 ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
3.3 ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน�ำร่างกฎหมาย
และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
3.4 ประสานการจั ด ท� ำ ค� ำ ชี้ แจงและค� ำ ให้ ก ารต่ อ ศาล และองค์ ก รอิ ส ระต่ า ง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญและประสานติดตามการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ
ในนามคณะรัฐมนตรี
3.5 ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3.6 ประสานงานกับรัฐสภา ในการน�ำร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและ
ข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด�ำเนินการไปยัง
รัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอืน่ ของรัฐในการไปร่วมประชุมชีแ้ จงและ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
3.7 ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยของศาล และเรื่องส�ำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
3.8 ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
3.9 ตรวจสอบ จ�ำแนกประเภทและจัดล�ำดับการประกาศเรือ่ งต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา
จัดท�ำข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมาย
และเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.10 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. ส�ำนักนิติธรรม (สนธ.)
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4. ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ (สบส.)
4.1 เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี เพือ่ เป็นศูนย์ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
4.2 ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วน
ราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
4.3 พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
4.4 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

5. ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ (สพต.)
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ
การด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่าง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
5.2 ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจนหรือ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เพือ่ ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน
5.3 ประมวล ติดตาม และเร่งรัดด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
5.4 ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสาน
กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5.5 ก�ำหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด�ำเนินการ
ตามนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับ
มอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
5.6 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

6.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะ
รัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี มติ
คณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
6.2 ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
6.3 ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำเรื่อง
ที่มิใช่ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือ
มติคณะรัฐมนตรี
6.4 ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น
6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

7. ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(สปค.)
7.1 ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา
รวมทั้งจัดท�ำและเผยแพร่รายงานแสดงผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและ
นโยบายรัฐบาล
7.2 รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและปรับเปลีย่ นแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรี
7.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ ค� ำ แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ แถลงต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คำ� แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท�ำ
ข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพือ่ ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่
ของรัฐในการน�ำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภา
ต่อแนวนโยบายและผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

6. ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (สวค.)
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7.4 ด�ำเนินการพัฒนา ก�ำหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
7.5 ด�ำเนินงานศึกษาวิจยั ทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ด�ำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรือ่ ง
7.6 ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
7.7 เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี การบริหารการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด
เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนทีร่ บั
ผิดชอบ
7.8 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

8. ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ (สอค.)
8.1 ก�ำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและ
ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี
รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด�ำเนิน
8.2 ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณ
ราชประเพณี
8.3 ด�ำเนินการเกีย่ วกับราชการทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูล
พระกรุณาหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่ งต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี
การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้น
จากต�ำแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท�ำประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่
การเสนอกฎหมายเพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
8.4 ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก�ำหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง ซ่อม และจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.5 วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
อิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต�ำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ส่วนราชการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
8.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

9.1 ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
9.2 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 ง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
10.1 เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10.2 ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการในส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10.3 ประสานและด�ำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

9. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
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11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
11.1 เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
11.2 ประสานงาน เร่งรัด และก�ำกับให้ส่วนราชการในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ
11.3 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
11.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
11.5 ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม 11.3 และ 11.4
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(สคร.)
12.1 ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบซีดี
12.2 รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
12.3 จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตร
สมณศักดิ์ และก�ำหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
12.4 รับผลิตสิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากทัง้ ส่วนราชการและเอกชน
12.5 จัดท�ำธุรกิจงานพิมพ์ดว่ น รับพิมพ์งานทัว่ ไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทัง้
การเย็บปกหนังสือ และถ่ายเอกสาร
12.6 จัดท�ำและจ�ำหน่ายหนังสือทีม่ งุ่ เน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์
และวารสารต่าง ๆ

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
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ใหดำเนินการตอไปตามที่เสนอ

คณะรัฐมนตรีซง่ึ เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสง่ั การ

กลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรเสนอเลขาธิการ

(SWOT) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยไดนำผลการทบทวนปรับปรุง

สอดคลองกับสถานการณ และสอดคลองกับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม

หมายเหตุ : ไดปรับปรุงแกไขเปาประสงคและกลยุทธเพือ่ ใหมคี วามกระชับชัดเจน

(1) สรางกลไลจัดการความเสี่ยงเพื่อใหการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีมีความถูกตองตามกฎหมายและทันตอ
สถานการณ
(2) พัฒนาแนวปฏิบัติและองคความรูในการวิเคราะห
ความสมบูรณของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ

1.1 มติคณะรัฐมนตรีไมขัดกฎหมาย
1.2 การขอทบทวนและการหารือมติดคณะรัฐมนตรี
เนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรีผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นมีนอ ยทีส่ ดุ
1.3 การนำองคกรความรูมาใชในการวิเคราะห เพิ่ม
มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการจัดทำ และพัฒนาคูม อื การปฏิบตั งิ าน

การพัฒนาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้
ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการ
ในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค

เปาประสงค

กลยุทธ

(1) จัดใหมกี ารเผยเเพรพระมหากรุณาธิคณ
ุ แกหนวยงาน
ราชการและประชาชนทั่วไป
(2) ดำเนินการเกีย่ วกับงานอาลักษณอยางมีมาตรฐาน
และรักษาโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
(3) ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณดวยหลักการที่ชัดเจน และรัดกุม
(4) เสริ ม สร า งกลไลและระบบการประสานงาน
กับสวนราชการในพระองคอยางมีประสิทธิภาพ
(5) จัดใหมีการเก็บรักษาพระราชลัญจกรตราสำคัญ
วัตถุและเอกสารสำคัญของแผนดินตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
และมีการตรวจสอบมาตรฐานการเก็บรักษาตามหลักวิชาการ

(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหทนั สมัยเพือ่ สนับสนุนระบบบริหารจัดการปฏิบตั งิ านและ
การประสานงานระหวางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กับหนวยงานตางๆ
(3) พัฒนาเครือขายการประสานงานระหวางสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหนวยงานตางๆ

กลยุทธ

3.1 การขับเคลือ่ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไกและกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การสรางองคความรูแ ละระบบฐานขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
กับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีและเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผนดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ใหเกิดผลในการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรที่ 2
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและรักษาไวซึ่ง
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

2.1 พระมหากรุณาธิคณ
ุ ไดรบั การเผยแพรแกสาธารณชน
ทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองคเปนไป
ตามโบราณราชประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ส่ี มพระเกียรติ
และมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

กลยุทธ

(1) เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
และบริหาร รวมทั้งสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
(2) พัฒนาการบริหารจัดการและอัตรากำลังใหสอดคลอง
กับภาระงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงและเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ
(3) พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูค วามสามารถเพือ่ รองรับ
การเขาสูป ระชาคมอาเซียนและการเปลีย่ นแปลงในทุกดาน
(4) การสร า งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต
ของบุคคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

4.1 สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป น องค ก ร
ทีม่ ธี รรมาภิบาลและมีมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
4.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
รวมทั้งมีแผนการสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
4.3 บุคคลมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการและ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายระดับนโยบายของ สลค.
การตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุ ค ลากรได ร ั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการที ่ ส ู ง ขึ ้ น

ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
สอดคล้องตามหลักนิติธรรม

 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน
 บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพได้รับความ
 เป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

เปาหมายระดับนโยบายของ สลค.
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
และบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (พ.ศ. 2555 - 2558)

ส่วนที่ 1
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ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการใหบริการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผนดินและ
ขั บ เคลื ่ อ นนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
ใหเกิดผลในการปฏิบัติ

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
รวมทั้งมีการสรางเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ

บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับราชการในพระองค
เปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ ส่ี มพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ

พระราชลัญจกร ตราสำคัญ วัตถุและเอกสาร
สำคั ญ ของแผ น ดิ น ได ร ั บ การรั ก ษา และ
อนุรักษ อยางมีมาตรฐาน

พระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ได ร ั บ การเผยแพร
แกสาธารณชนทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
และรักษาไวซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับราชการในพระองค

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ไดปรับปรุงแกไขเปาประสงคและกลยุทธเพือ่ ใหมคี วามกระชับ ชัดเจน สอดคลองกับสถานการณ และสอดคลองกับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยไดนำผลการ
ทบทวนปรับปรุงกลยุทธ เปาประสงค และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหดำเนินการตอไปตามที่เสนอ

สลค. เป น องค ก รที ่ ม ี ธ รรมาภิ บ าลและ
มีมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

การสรางองคความรูและระบบฐานขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การวิ เ คราะห เรื ่ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีและงานดานการบริหารจัดการใน
สวนทีเ่ ปนภารกิจหนาทีข่ องสำนักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ คณะรั ฐ มนตรี

การนำองคกรความรูม าใชในการวิเคราะหเพิม่
มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการจัดทำและพัฒนาคูม อื
การปฏิบัติงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน
การปฏิบตั ภิ ารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
มีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาด
เคลื่อนมีนอยที่สุด

มติคณะรัฐมนตรีไมขัดกฎหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอ
เรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

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

การพัฒนา
องคกร

เเผนที่ยุทธศาสตรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (พ.ศ. 2555 - 2558)*

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ค่านิยมหลักขององค์กร
คานิยมหลักของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาจากคำวา“CABINET”ซึ่งสื่อความหมาย
ถึงแนวทางและหลักการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

CONFIDENTIAL

ACCURACY BEST EXPERTISE

การรักษาความลับของราชการ ความแมนยำ

ความเชี่ยวชาญอยางดีเยี่ยม

การไมเปดเผยหรือเผยแพรขอมูล
ทีม่ ชี น้ั ความลับ หรือขอมูลทีย่ งั อยูร ะหวาง
ดำเนินการใหแกบคุ คลภายนอกหรือบุคคล
ทีไ่ มมอี ำนาจหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ

การทำงานที ่ ต  อ งมี
ความแมนยำและความถูกตอง
ของขอมูลที่ใชในการอางอิง
และวิเคราะห

ความเชี่ยวชาญในหนาที่
งานที่รับผิดชอบอยางดีเยี่ยม ที่ได
จากการฝกฝน สัง่ สมประสบการณ

INTEGRITY

NETWORKING and TEAMWORK

ความสำนึกในความถูกตอง
ของการปฏิบตั งิ านทีต่ อ งอยูบ นพืน้ ฐาน
ของความเปนกลาง เที่ยงตรง รักษา
คำมั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่น
ในอุดมการณ มีจริยธรรม มีความ
ซือ่ สัตยตอ หนาที่ ปฏิบตั ติ อ บุคคลตาง ๆ
อยางเทาเทียมกัน ไมใชตำแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชน

ความสามารถในการสร า งเครื อ ข า ย ประสานงาน สื ่ อ สารข อ มู ล
ใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
ยอมรั บ ในคุ ณ ค า ของผู  อ ื ่ น เคารพ ให เ กี ย รติ เชื ่ อ มั ่ น ไว ใจ มี เจตนาดี เ ป ด ใจ
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูลความรู อดทนตอการโตแยง
ยอมรั บ ความแตกต า งให อ ภั ย ต อ ความผิ ด พลาด แก ป  ญ หาด ว ยการเจรจา
อยางเปดเผย จริงใจในการสรางความสัมพันธระหวางกัน

การยืนหยัดในความถูกตอง

การสรางเครือขายและการทำงานเปนทีม

EXPRESS

TRANSPARENCY

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหสำเร็จลุลวงตามเวลาที่กำหนดและทัน
สถานการณ

การทำงานบนหลักการ
และกระบวนการทีพ่ รอมจะไดรบั
การตรวจสอบจากสาธารณชน

ความรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ

ความโปรงใสตรวจสอบได
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อัตราก�ำลังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อัตราก�ำลัง (คน)
ล�ำดับ
ที่

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ
ตามกรอบ
ตามกรอบ คน
ตามกรอบ
อัตราก�ำลัง คนครอง ว่าง อัตราก�ำลัง ครอง ว่าง อัตราก�ำลัง คนครอง ว่าง

ส่วนกลาง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1

1

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4

4

ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2

2

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2

2

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และ
ระบบการบริหารงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ชช)

1

1

ส่วนที่ 1

1

โครงสร้างส่วนราชการ

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2

กลุ่มตรวจสอบภายใน

2

1

1

3

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2

1

1

4

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-

-

5

ส�ำนักบริหารกลาง

60

50

10

6

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

26

23

3

7

ส�ำนักนิติธรรม

43

39

4

8

ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ

30

29

1

9

ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

22

20

2

10

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

44

41

3

11

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

21

21

12

ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

57

51

6

4

4

รวม

317

286

31

29

29

21
4

21
4

12

10

2

15

8

3

23

19

4

-

10

6

0

60

43

-

9

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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งบรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วย : บาท

รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจ�ำ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ประจ�ำปี 2557
779,217,700.00
138,143,700.00
121,565,000.00
6,308,900.00
10,269,800.00

2.

งบด�ำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

126,974,900.00
4,506,000.00
98,367,900.00
5,710,000.00
18,391,000.00

3.

งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์

13,200,000.00
13,200,000.00

4.

งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000.00
10,000,000.00

5.

งบรายจ่ายอื่น
5.1 โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
5.3 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.4 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน
กับส่วนราชการในพระองค์

1.

490,899,100.00
2,100,000.00
3,048,800.00
441,437,300.00
44,021,000.00
292,000.00

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในแต่ละมิติ
มิติภายนอก การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการในมิตินี้

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด
ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แก่ ระดับคะแนนคุณภาพของ
ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้น อยู่ในระดับ 8.63
(จากเดิม 0.00) และร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ที่มีความเห็นของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้นเช่นกัน อยู่ในระดับ 56.73 (จากเดิม 35.25) อย่างไรก็ดีตัวชี้วัด
ร้อยละความส�ำเร็จของการติดตามส่วนราชการในการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินการ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ภ ายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด ภารกิ จ นี้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ท�ำให้การติดตาม
ผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้

มิติภายใน

การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการในมิตินี้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด
ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การประหยัดพลังงาน ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานลักษณะส�ำคัญขององค์การ
และระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้น อยู่ในระดับ 5.00

ส่วนที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยภาพรวมมีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับ 3.24 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการด�ำเนินงานในภารกิจเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่เด่นชัดในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมกี ารพัฒนาการบริหารงานภายใน
โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท�ำให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เกิดผลในทางปฏิบตั เิ ป็นประโยชน์กบั ประเทศชาติ
และประชาชน

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพรวม
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
 รอบ 12 เดือน

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติภายนอก
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และ
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล
		 ประกอบการวินิจฉัยของ ครม.
1.2 ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่
		 การพิจารณาของ ครม. ที่มีความเห็น
		 ของ สลค. ประกอบการพิจารณา
		 ของ ครม.
1.3 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ
		 ที่มีต่อระบบ การขอพระราชทาน
		 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.4 ร้อยละความส�ำเร็จของการติดตาม
		 ส่วนราชการในการรายงาน
		 ความก้าวหน้าในการด�ำเนินการ
		 ตามมติ ครม. ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
มิติที่ 2 มิติภายใน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
		 ภาพรวม
4. การประหยัดพลังงาน
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
6.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำ
		 รายงานลักษณะส�ำคัญขององค์การ
6.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
		 องค์การ
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.1 ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำแผน
		 สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
		 ราชการ
7.2 ระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ
		 ตามแผนสร้างความโปร่งใส
		 ในการปฏิบัติราชการ
7.3 ผลส�ำเร็จความโปร่งใสในการปฏิบัติ
		 ราชการ
รวม

ก
หน่วยวัด (ร้น�้ำอหนั
ยละ)

ร้อยละ

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน
คะแนน
ด�ำเนินงาน
ที่ ได้
ถ่วงน�้ำหนัก

1

2

3

4

5

8.03

8.23

8.43

8.63

8.83

8.63

4.0000

1.0000

(25) 25.25 30.25 35.25 40.25 45.25

56.73

5.0000

1.2500

70
(25)

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ

(5)

76

81

86

91

96

84.20

2.6400

0.1320

ร้อยละ

(15)

83

85

87

89

91

77.77

1.0000

0.1500

-

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่มีตัวชี้วัดนี้

-

-

ร้อยละ
ร้อยละ

5
(2.5)

70

73

76

79

82

71.55

1.0000

0.0250

ร้อยละ

(2.5)

87

89

91

93

95

95.78

5.0000

0.1250

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ร้อยละ

5

ระดับ

(1)

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.0300

ระดับ

(4)

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

ร้อยละ

5
(1.5)

1

2

3

4

5

1.0000

0.0150

ร้อยละ

(1.5)

1

2

3

4

5

5.0000

0.0750

ร้อยละ

(2)

65

70

75

80

85

1.0000

0.0200

3.772

3.772

100

N/A
5
N/A

หมายเหตุ ผลการปฏิบัติราชการข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จากการประเมินตนเองของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�
ตามตัวชี้วัดเเผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
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ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
		
มีจ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1) จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรี
ที่ถูกยกเลิกเพิกถอนโดย
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครอง (สนธ., สพต.,
สวค., สอค.)
2) จ�ำนวนเรื่องที่ขอทบทวนและ
หารือมติคณะรัฐมนตรีเนือ่ งจาก
มติคณะรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชัดเจนในแต่ละ
ปีงบประมาณ (สนธ., สพต.,
สวค.)
3) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง
ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แล้วมีขอ้ พิจารณา
เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (สนธ., สพต.,
สวค. สอค.)
4) จ�ำนวนคู่มือหรือจ�ำนวน
ฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ
ที่ได้มีการจัดท�ำขึ้นใหม่หรือ
ปรับปรุงแก้ไขของเดิม
ให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั
(กปค., สนธ., สบส., สพต.,
สวค., สปค., สอค.)

1

10

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

0 เรื่อง

5

คะแนน
ถ่วง
นํ้าหนัก
0.5155

1

5

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

1 เรื่อง

1

0.0515

1

10

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
15
20
25
30

ร้อยละ
48.20

5

0.5155

1

5

จัดท�ำ
ใหม่
14 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
14 เรื่อง

15 เรื่อง

3

0.1546

ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก

เกณฑ์การประเมินผล
1

2

3

4

5

-

จัดท�ำ
ใหม่
15 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
15 เรื่อง

-

จัดท�ำ
ใหม่
16 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
16 เรื่อง

ผลการ
คะแนน
ด�ำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
		
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ มีจ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่
ที่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย (สบก.)
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่องานประสานราชการ
ในพระองค์ที่สามารถรักษาระ
ดับไม่ตาํ่ กว่าเป้าหมายทีก่ ำ�หนด
(สอค.)

2

4

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
70
75
80
85

ร้อยละ
92.50

5

คะแนน
ถ่วง
นํ้าหนัก
0.2062

2

8

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
82.5
85
87.5
90

ร้อยละ
90

5

0.4124

ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก

เกณฑ์การประเมินผล
1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
ดำ�เนินการ

2

8

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

5

2

6

ระดับ 1

-

ระดับ 3

-

ระดับ 4

ระดับ 5

5

0.3093

5) ร้อยละของจำ�นวนเอกสาร
สำ�คัญของแผ่นดินที่ได้รับ
การอนุรักษ์ตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนด (สบก.)

2

4

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90
100

ร้อยละ
71.07

2

0.0825

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก

เกณฑ์การประเมินผล
1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
ดำ�เนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
		
ในการปฏิบัติ มีจ�ำนวน 6 รายการ ได้แก่
ที่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1) ความสำ�เร็จของการจัดทำ�ระบบ
ติดตามผลการดำ�เนินการตาม
มติ ครม. และนโยบายรัฐบาล
(สปค.)
2) ร้อยละของที่ส่วนราชการ
รายงานผลการดำ�เนินการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้รายงาน
โดยระบุระยะเวลาในการรายงาน
(สปค.)
3) จำ�นวนระบบงานที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงได้ตามระยะเวลา
ที่กำ�หนด (สบส.)
4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบงาน (สบส.)
5) จำ�นวนองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีและ
งานด้านการบริหารจัดการ
ของคณะรัฐมนตรี (สปค.)
6) จำ�นวนประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำ�เนินการตามนโยบายสำ�คัญ
ทีไ่ ด้รบั การจัดทำ�ขึน้ ใหม่ (สปค.)

ไม่เสร็จ
เสร็จ
ภายใน
ภายใน
เวลาที่
เวลาที่
กำ�หนด
กำ�หนด
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
55
60
65
70

ระดับ 5

5

คะแนน
ถ่วง
นํ้าหนัก
0.1546

ร้อยละ
77.77

5

0.1546

4

4 ระบบ 5 ระบบ 6 ระบบ 7 ระบบ 8 ระบบ

6 ระบบ

3

0.1237

3

4

0.0412

2

ร้อยละ
75
7 เรื่อง

1

3

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
76
77
78
79
4 เรื่อง
5 เรื่อง
6 เรื่อง

5

0.1031

3

2

6 เรื่อง 7 เรื่อง 8 เรื่อง 9 เรื่อง 10 เรื่อง

16 เรื่อง

5

0.1031

ยุทธศาสตร์ นํ้าหนัก
3

3

3

3

3

เกณฑ์การประเมินผล
1

2

3

4

5

ผลการ
คะแนน
ดำ�เนินการ

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3) ระดับความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ (สอค.)
4) ระดับความสำ�เร็จในการจัดเก็บ
รักษาพระราชลัญจกร
ตราสำ�คัญเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
และวัตถุสำ�คัญของแผ่นดิน
(สอค.)

คะแนน
ถ่วง
นํ้าหนัก
0.4124

ที่

45

ส่วนที่ 2

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มธี รรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจำ� นวน 8 รายการ
		
ได้แก่

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1) ร้อยละของการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบุคลากร สลค.
(สบก.)
2) ร้อยละของบุคลากร สลค.
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศปท. ร่วมกับ สบก.)
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อนโยบายและ
มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค.
4) ร้อยละความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินการตามมาตรการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ สลค. (ศปท.)
5) ร้อยละของบุคลากร สลค.
ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ (ศปท.
ร่วมกับ สบก.)
6) ระดับความสำ�เร็จในการกำ�หนด
กลไกในการพิจารณา
ความเป็นธรรมในองค์กร (สบก.)
7) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับ
บุคลากรทั้งหมด (กพร.)
8) ร้อยละความพึงพอใจและ
ความผาสุกของบุคลากร สลค.
(สบก.)

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85
90
95

ร้อยละ
42

1

คะแนน
ถ่วง
นา้ํ หนัก
0.0206

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
55
60
65
70

ร้อยละ
83.98

5

0.1031

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
55
60
65
70

ร้อยละ
79.30

5

0.1031

4

3

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
85
90
95
100

ร้อยละ
87.95

2

0.0619

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ70
50
55
60
65

ร้อยละ
83.98

5

1.1031

4

3

ไม่สำ�เร็จ

สำ�เร็จ

ระดับ5

5

0.1546

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
55
60
65
70
75

ร้อยละ
72.91

4

0.0825

4

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
70
75
80
85

ร้อยละ
69.80

1.99

0.0410

ยุทธศาสตร์ นา้ํ หนัก

เกณฑ์การประเมินผล
1

2

-

3

-

4

-

5

ผลการ
คะแนน
ดำ�เนินการ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

47

ผลงานส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการ
ในพระองค์การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐ และภารกิจเกีย่ วกับ
ประชาชนอาจจ�ำแนกบทบาทภารกิจที่ส�ำคัญ ออกเป็น 4 ภารกิจ ดังนี้

คือ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรีในฐานะต่าง ๆ รวม 5 ฐานะ

1) ฐานะผู้วิเคราะห์ข้อมูล และเสริมข้อมูล
2) ฐานะผูป้ ระสานงานและติดตามมติคณะรัฐมนตรีกบั กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรือ่ ง
และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3) ฐานะผูเ้ สนอข้อพิจารณา หรือความเห็นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
4) ฐานะเลขานุการในการประชุมของคณะรัฐมนตรี
5) ฐานะผู้ช่วยกระทรวงหรือกรมต่าง ๆ ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล

ส่วนที่ 2

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็น
งานทีม่ กี ารปฏิบตั ไิ ม่ซาํ้ ซ้อนกับหน่วยงานอืน่ โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางเสนอเรือ่ งของกระทรวง
ทบวง กรม ซึ่งเรื่องที่กระทรวง ทบวง หรือกรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องส�ำคัญ เรื่อง
ทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี เรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนดให้เสนอคณะรัฐมนตรี
หรือเรื่องที่เป็นนโยบาย รวมทั้งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีลักษณะภารกิจพิเศษที่แตกต่าง
จากส่วนราชการอื่นที่ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
1. เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจขั้นสูง คือ เกี่ยวข้องกับบุคคลส�ำคัญ หน่วยงานส�ำคัญ และ
มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในการวิเคราะห์เชิงลึก
2. เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญในระดับนโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
3. เป็นเรื่องที่เป็นความลับ ลับมาก ลับที่สุด
4. เป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด
5. เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสบการณ์ มีความรูค้ วามสามารถ
เฉพาะด้าน และมีประสิทธิภาพสูง
6. เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปัญหาเร่งด่วน (Current issue) มีผลกระทบต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่างส�ำคัญ
7. เป็นเรือ่ งทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านเวลา ไม่อาจล่าช้า งานบางประเภทต้องปฏิบตั ไิ ว้ลว่ งหน้า
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการก�ำหนดระดับชั้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด)
8. เป็นเรือ่ งทีม่ กี ระบวนการในการปฏิบตั อิ ย่างละเอียดรอบคอบ ได้แก่ การตรวจสอบ
กลัน่ กรองงานและข้อมูลต่าง ๆ และการศึกษาวิเคราะห์งานและข้อมูลต่าง ๆ การเสนอความเห็น

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี

48
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถิติการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญในภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ของคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจหลักที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกีย่ วกับการประชุม
และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยวัดผลส�ำเร็จจากผลผลิตเชิงปริมาณ
ของงานที่ส่วนราชการท�ำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัด
เชิงปริมาณส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ก�ำหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ก�ำหนดความส�ำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระปกติเพือ่ สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีสงั่ การไว้ทรี่ อ้ ยละ 100
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
ได้ทุกครั้งตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 45 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล จ�ำนวน 9 ครั้ง การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�ำนวน 21 ครั้ง และการจัดประชุมคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ�ำนวน 13 ครัง้ การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
จ�ำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับ
ที่
1
2

รายการ
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
2.1 ครั้งที่ 43/2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
2.2 ครั้งที่ 48/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
สโมสรกองทัพบก
2.3 ครั้งที่ 49/2556 วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
สโมสรกองทัพบก
2.4 ครั้งที่ 50/2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
สโมสรกองทัพบก
2.5 ครั้งที่ 51/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชั้น 3 ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง
2.6 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
สโมสรกองทัพบก
2.7 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชั้น 3 ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง
2.8 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2
สโมสรกองทัพบก
2.9 ครัง้ ที่ 4/2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชั้น 3 ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง

จ�ำนวน
(ครั้ง)
9
21
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2.10 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ชั้น 3 ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง
2.11 ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.12 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.13 ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.14 ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.15 ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.16 ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.17 ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 3
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.18 ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดนนทบุรี
2.19 ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 (รอบเช้า) ณ ห้องประชุม
สยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดนนทบุรี
2.20 ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 (รอบบ่าย) ณ ห้องประชุม
สยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดนนทบุรี
2.21 ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดนนทบุรี
การจัดประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
อาคาร 1 ชั้น 5 กองบัญชาการกองทัพบก
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
รวม

จ�ำนวน
(ครั้ง)

13
2
45
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รายการ

ส่วนที่ 2

ล�ำดับ
ที่
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นอกจากนีส้ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมภี ารกิจเกีย่ วกับการบริหารวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี หรือการจัดท�ำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญ
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีมาจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการผลิตและจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม
รวมทั้งสิ้น 93 ครั้ง ประกอบด้วยการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 54 ครั้ง
และการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ�ำนวน 39 ครัง้ ซึง่ การจัดท�ำ
ระเบียบวาระการประชุมจะต้องประสานงานกับคณะท�ำงานของนายกรัฐมนตรี/รองนายก
รัฐมนตรี เพื่อติดตามเร่งรัดน�ำเรื่องที่จ�ำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้น�ำเข้า
ที่ประชุมมาจัดระเบียบวาระการประชุมให้ทันตามก�ำหนดเวลา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีเรื่องที่น�ำเสนอเข้าที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 1,214 เรื่อง แยกเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา จ�ำนวน
614 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จ�ำนวน 600 เรื่อง โดยแยกประเภทและจ�ำนวนเรื่อง ดังนี้
เดือน/ปี
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวม

เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
(เรือ่ ง)
116
97
30
11
13
22
36
12
30
102
89
56
614

เรื่องเพื่อทราบ
(เรื่อง)
158
131
35
37
23
33
44
7
8
39
34
51
600

รวม
(เรื่อง)
274
228
65
48
36
55
80
19
38
141
123
107
1,214
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ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 21 ก�ำหนดว่า “ในการประชุมโดยเปิดเผยให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�ำ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารประชุม แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ กรณี
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขประการใด ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว” และเนื่องจากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเอกสารส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จึงต้องด�ำเนินการจัดท�ำด้วยความละเอียด
รอบคอบเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูล
ไปด�ำเนินการหรือใช้อา้ งอิงได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ ซึง่ จากข้อก�ำหนดตามระเบียบดังกล่าว
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำ� หนดขัน้ ตอนของการจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งเป็นความเสี่ยงในภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหาก
ข้อมูลมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ อาจมีผลท�ำให้การน�ำไปใช้อ้างอิงผิดพลาด
คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันการณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำ� เนินการจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 45 ครัง้
รวมทัง้ สิน้ 1,270 เรือ่ ง ซึง่ ทุกเรือ่ งสามารถด�ำเนินการได้โดยไม่ผดิ พลาด ไม่มขี อ้ ทักท้วงหรือแก้ไข
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็นวาระต่าง ๆ ดังนี้

6
7
8
9
10

ประเภทวาระ
วาระประธานแจ้งที่ประชุม
วาระสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
วาระเพื่อพิจารณาปกติ
วาระเพื่อพิจารณาจร
วาระเพื่อทราบปกติ
วาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ)
วาระทราบเพื่อเป็นข้อมูล
วาระเพื่อทราบจร
วาระทราบจรเพื่อเป็นข้อมูล
วาระอื่น ๆ
รวม

จ�ำนวน
(เรื่อง)
34
9
445
154
318
86
134
29
26
35
1,270

ส่วนที่ 2

ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2
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วาระ
วาระเพื่อทราบ
ประธาน
วาระ เพื่อพิจารณา
วาระ
เดือน
แจ้ง
รวม
สภาฯ
อื่น ๆ
หากไม่มี
ที่ประชุม
ปกติ จร
ปกติ ข้อมูล จร ข้อมูลจร
ข้อทักท้วงฯ
ต.ค. 56
6
5 105 13
- 86
2 56
14
3
290
พ.ย. 56
5
4
67 28
- 83
3 33
12
2
237
ธ.ค. 56
3
13 17
- 21
3
4
61
ม.ค. 57
2 10
- 23
4 10
1
50
ก.พ. 57
2 11
- 16
1
6
2
38
มี.ค. 57
4
- 22
- 23
4
6
59
เม.ย. 57
1
6 30
- 17
9 18
1
82
พ.ค. 57
- 12
3
3
1
5
24
มิ.ย. 57
2
8
6
6
3
25
ก.ค. 57
5
- 102
25 16
4
152
ส.ค. 57
4
89
18 16
4
131
ก.ย. 57
4
51
5
43
8
- 10
121
รวม
34
9 445 154
86 318 29 134
26 35 1,270

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาล นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จ�ำนวน 33 ครั้ง จัดการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ�ำนวน
13 ครั้ง และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ�ำนวน 2 ครั้ง
ดังนี้

การประชุมในแต่ละเดือน

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 268
จ�ำนวน 215
จ�ำนวน 54
จ�ำนวน 38
จ�ำนวน 31
จ�ำนวน 51
จ�ำนวน 65
จ�ำนวน 24
746 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ตุลาคม / 268 เร�่อง
พฤศจ�กายน / 215 เร�่อง
ธันวาคม / 54 เร�่อง
มกราคม / 38 เร�่อง
กุมภาพันธ / 31 เร�่อง

ประเภทเรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2

มีนาคม / 51 เร�่อง
เมษายน / 65 เร�่อง
พฤษภาคม / 24 เร�่อง

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. การประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จ�ำนวน
33 ครั้ง มีมติ 746 เรื่อง จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีที่จ�ำแนกตาม

จ�ำนวน 655 เรื่อง
จ�ำนวน 91 เรือ่ ง
746 เรื่อง

เร�่องกฏหมาย / 91 เร�่อง
เร�่องทั่วไป / 655 เร�่อง
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เรื่องการบริหารราชการทั่วไปกับเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเภทวาระ

ประธานแจ้ง
พิจารณา
ทราบ
สภาผู้แทนราษฎร
วาระส�ำคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
อื่น ๆ
เรื่องราชการทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักพระราชวัง

จ�ำนวน 470 เรื่อง
จ�ำนวน 276 เรือ่ ง
746 เรื่อง
จ�ำนวน 16
จ�ำนวน 294
จ�ำนวน 398
จ�ำนวน 11
จ�ำนวน
4
จ�ำนวน 23
จ�ำนวน 276
746 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน 187
จ�ำนวน 10
จ�ำนวน 81
จ�ำนวน 61
จ�ำนวน 12
จ�ำนวน 15
จ�ำนวน 45
จ�ำนวน 31
จ�ำนวน 15
จ�ำนวน 16
จ�ำนวน 17
จ�ำนวน 25
จ�ำนวน 42
จ�ำนวน 11
จ�ำนวน 12
จ�ำนวน
7
จ�ำนวน
8
จ�ำนวน 36
จ�ำนวน 14
จ�ำนวน 23
จ�ำนวน
2

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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จ�ำนวน
จ�ำนวน

3
1

เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1
2
6
4
8
9
1
2
7
8
4
11
5

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1
1
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน
1 เรื่อง
746 เรื่อง

ส่วนที่ 2

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
สภากาชาดไทย
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ส�ำนักงานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งสิ้น

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นโยบายเร่งด่วนที่จะด�ำเนินการในปีแรก
นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ต่อ)

จ�ำนวน 47
จ�ำนวน 22
จ�ำนวน 108
จ�ำนวน 36
จ�ำนวน 29
จ�ำนวน
0
จ�ำนวน 118
จ�ำนวน 110
470 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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2. การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง
มีมติ 374 เรื่อง จ�ำนวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จ�ำแนกตาม
การประชุมในแต่ละเดือน
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557

รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเภทเรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 335 เรื่อง
จ�ำนวน 39 เรือ่ ง
374 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 13
จ�ำนวน 253
จ�ำนวน 94
จ�ำนวน 14
374 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ประเภทวาระ

ประธานแจ้ง
พิจารณา
ทราบ
อื่น ๆ

จ�ำนวน 45
จ�ำนวน 150
จ�ำนวน 132
จ�ำนวน 47
374 เรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม

49
24
56
22
9
15
17
4
5
1
14
29
16
10

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ
สภากาชาดไทย
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานศาลปกครอง
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
4
จ�ำนวน
7
จ�ำนวน 18
จ�ำนวน
8
จ�ำนวน
8
จ�ำนวน
2
จ�ำนวน
6
จ�ำนวน
1
จ�ำนวน
1
จ�ำนวน
1
จ�ำนวน
3
จ�ำนวน
2
จ�ำนวน
1
จ�ำนวน 41
374 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การจัดส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่วนงานขึ้นตรงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฝ่ายความมั่นคง
ฝ่ายเศรษฐกิจ
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 55
จ�ำนวน 71
จ�ำนวน 137
จ�ำนวน 46
จ�ำนวน 46
จ�ำนวน 19
470 เรื่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ต่อ)

57

ส่วนที่ 2

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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3. การประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีมติ 108 เรื่อง จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรี
ที่จ�ำแนกตาม
การประชุมในแต่ละเดือน

16 กันยายน 2557
30 กันยายน 2557
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 64 เรื่อง
จ�ำนวน 44 เรือ่ ง
108 เรื่อง

ประเภทเรื่องทั่วไป

จ�ำนวน 107 เรื่อง
จ�ำนวน
1 เรือ่ ง
108 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

เรื่องการบริหารราชการทั่วไปกับเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องนโยบายรัฐบาล
เรื่องราชการทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน 22 เรื่อง
จ�ำนวน 84 เรือ่ ง
108 เรื่อง

ประเภทวาระ

ประธานแจ้ง
พิจารณา
ทราบ
อื่น ๆ

จ�ำนวน
3
จ�ำนวน 46
จ�ำนวน 54
จ�ำนวน
5
108 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องทั่วไป
เรื่องกฎหมาย

พ�จารณา / 46 เร�่อง
อื่นๆ / 5 เร�่อง
ประธานแจง / 3 เร�่อง
ทราบ / 54 เร�่อง

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

31
4
7
3
3
5
8
4
4
2
5
5
3
4
4
2
3
2
3
2
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน
1 เรื่อง
จ�ำนวน
1 เรือ่ ง
จ�ำนวน
1 เรือ่ ง
108 เรื่อง
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หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
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รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมและการบริหาราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

0
6
0

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน

0

เรื่อง

จ�ำนวน

0

เรื่อง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

2
3
0

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จ�ำนวน

2

เรื่อง

จ�ำนวน

8

เรื่อง

จ�ำนวน

1
เรื่อง
22 เรื่อง
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ภายหลังมีประกาศแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและ
มีประกาศแต่งตัง้ รัฐมนตรีแล้ว คณะรัฐมนตรีได้มกี ำ� หนดแถลงนโยบายต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น�ำร่างค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี ม าจั ด ท� ำ พิ ม พ์ เ ป็ น เอกสารค� ำ แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี แ ละจั ด ท� ำ
แผ่น CD-ROM ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกจ่ายให้แก่คณะรัฐมนตรี สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัย
และห้ อ งสมุ ด ประชาชน รวมทั้ ง ได้ จั ด ท� ำ เอกสารสรุ ป ประเด็ น การอภิ ป รายของสมาชิ ก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและประเด็นการชีแ้ จงของคณะรัฐมนตรีในการแถลงนโยบายฯ ดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ นอกจากนี้ ได้จดั การประชุมชีแ้ จงนโยบายรัฐบาลต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบายของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และการจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ
ทีข่ นึ้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี อธิบดี ผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพ ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 600 คน

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การสนับสนุนคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการแถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงนโยบาย
ต่อผู้บริหารระดับสูง
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1. ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวราภรณ์ และพระธรรมภาวนาวิกรม
ขึน้ เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัน้ หิรญ
ั บัฏ ทีพ
่ ระพรหมวิสทุ ธาจารย์
และที่พระพรหมมังคลาจารย์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งในฐานะหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับส่วนราชการในพระองค์ เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะต้องน�ำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดหรือตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี
และรัฐพิธีต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์
เป็นงานส�ำคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยส�ำนัก
อาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อ
พระสงฆ์ทสี่ มควรเสนอขอพระราชทานสถาปนา เลือ่ น และตัง้ สมณศักดิแ์ ล้ว ส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขอให้ น� ำ ความกราบบั ง คมทู ล
พระกรุณาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ต่อไป ซึ่งการพระราชทาน
สถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์นั้น จะพระราชทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เป็นประจ�ำทุกปี หรือในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ
สุ ด แต่ จ ะทรงพระกรุ ณ าโปรด โดยเฉพาะการสถาปนาสมณศั ก ดิ์ ส มเด็ จ พระราชาคณะ
ชั้นสุพรรณบัฏ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
ไม่ได้มีการพระราชทานโปรดสถาปนาเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้
ขึ้ น อยู ่ กั บ ต� ำ แหน่ ง ว่ า งหรื อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดสถาปนา
เป็นกรณีพเิ ศษสุดแต่พระราชอัธยาศัย ซึง่ ในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 ธั น วาคม 2556 ที่ ผ ่ า นมา
ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์
และบรรพชิตอนัมนิกาย รวม 1,197 รูป ในจ�ำนวนนีท้ รงพระกรุณา
โปรดสถาปนา พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
ขึ้นเป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์ และพระธรรมภาวนาวิกรม
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ขึ้นเป็น พระพรหมมังคลาจารย์
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ด้วย โดยในส่วนของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนอกจากจะต้องด�ำเนินการด้านเอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ
จัดท�ำใบก�ำกับหิรญั บัฏ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ประกาศประจ�ำองค์ สัญญาบัตรตัง้ พระครูปลัด
และสัญญาบัตรสมณศักดิ์ แล้ว ยังต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี
และปฏิบัติหน้าที่ในพิธีตามโบราณประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าว ดังนี้
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธจี ารึกหิรญ
ั บัฏ ในการทรงพระกรุณา
โปรดสถาปนาพระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ขึ้นเป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์ และ
พระธรรมภาวนาวิ ก รม วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยารามวรวิ ห าร ขึ้ น เป็ น พระพรหมมั ง คลาจารย์
พระราชาคณะเจ้ า คณะรอง ชั้ น หิ รั ญ บั ฏ ณ พระอุ โ บสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดย
มี อ าลั ก ษณ์ ส� ำ นั ก อาลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ปฏิบัติหน้าที่จารึกหิรัญบัฏ
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วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2556 สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จ เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
อาลักษณ์ ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ
ถวายสัญญาบัตรสมณศักดิ์เพื่อทรงประเคนแด่พระสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเลื่อนสมณศักดิ์จ�ำนวน 1 รูป เจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวังทูลเกล้า ฯ ถวายพัดยศและผ้าไตร
ตามล�ำดับ เมือ่ เสร็จสิน้ พระราชกรณียกิจแล้ว เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพระทีน่ งั่ อมรินทรวินจิ ฉัย
เมื่ อ เสด็ จ เข้ า สู ่ พ ระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (นายสมชาย
พฤฒิกัลป์) ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ อ่านประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมวราภรณ์
วัดเครือวัลย์ วรวิหาร ขึ้นเป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์ และพระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร
วิทยาราม วรวิหาร ขึ้นเป็น พระพรหมมังคลาจารย์ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
ชาวพนักงานลัน่ ฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุรยิ างค์ จากนัน้ อาลักษณ์ ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายหิรัญบัฏ ซึ่งบรรจุอยู่ในพาน
แว่นฟ้าเพื่อทรงประเคนแด่พระพรหมวิสุทธาจารย์ และพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าหน้าที่
ส�ำนักพระราชวังทูลเกล้าฯ ถวายพัดยศและเครือ่ งประกอบสมณศักดิ์ เพือ่ ทรงประเคนตามล�ำดับ
แล้วอาลักษณ์ทูลเกล้า ฯ ถวายสัญญาบัตรสมณศักดิ์เพื่อทรงประเคนแด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับ
พระราชทานเลือ่ นและตัง้ สมณศักดิช์ นั้ พระราชาคณะจนครบ 69 รูป (รวมพระพรหมวิสทุ ธาจารย์
และพระพรหมมังคลาจารย์ เป็น 71 รูป) พระสงฆ์ทไี่ ด้รบั พระราชทานสมณศักดิถ์ วายอนุโมทนา
สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 87 รูป ทีจ่ ะเจริญพระพุทธมนต์
การพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาขึน้ นัง่ ยังอาสนสงฆ์ เสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงจุ ด เที ย นพระมหามงคลเที ย นเท่ า พระองค์ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียน
เครือ่ งนมัสการ ทรงศีล พระสงฆ์ 87 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
ขณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึน้
พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช
เสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว
สมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับรถยนต์พระทีน่ งั่ เสด็จพระราชด�ำเนินกลับ

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคน
หิรัญบัฏ แด่พระพรหมวิสุทธา
จารย์ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร และ
พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร พระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จากนั้น วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.19 น. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย พฤฒิกัลป์) พร้อมด้วยอาลักษณ์
ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญหิรญ
ั บัฏ เจ้าหน้าที่
ส�ำนักพระราชวังเชิญเครือ่ งประกอบสมณศักดิ์ และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เชิญพัดยศพระครูปลัด ไปถวาย พระพรหมวิสุทธาจารย์ ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์ วรวิหาร
และถวาย พระพรหมมังคลาจารย์ ณ พระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ในพิธีสมโภชหิรัญบัฏ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ

พิธีเชิญหิรัญบัฏ ไปถวาย พระพรหมวิสุทธาจารย์ ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์ วรวิหาร

พิธเี ชิญหิรญั บัฏ ไปถวาย พระพรหมมังคลาจารย์ ณ พระมหามณฑปประดิษฐาน
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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3. โครงการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

		 การจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับงบประมาณค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 441,437,300 บาท และค่าซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 44,021,000 บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ขน้ึ 5 ชุด ประกอบด้วยข้าราชการจากส�ำนัก/กองต่าง ๆ รวมทัง้ สิน้ 71 คน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ได้ ด�ำเนินการ
จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ

ส่วนที่ 2

		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีภารกิจในการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ตามกฎหมายและธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่อง
ต่าง ๆ การด�ำเนินการตามภารกิจดังกล่าวจะต้องมีขอ้ มูลเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาด�ำเนินการ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีจ�ำนวนมาก
ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บและเกิดความไม่คล่องตัวในการค้นหา นอกจากนั้น ภารกิจ
ที่ เ กี่ ย วกั บ งานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ มี ลั ก ษณะงานที่ ต ้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ระบบงานต่ า ง ๆ
หลายขัน้ ตอน แต่ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในบางภารกิจหรือบาง
ขัน้ ตอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ประจ�ำปี ซึ่งเป็นการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ผูก้ ระท�ำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ก�ำหนดการกระท�ำความดีความชอบไว้ 2 ลักษณะ คือ กรณีมีผลงาน
อันควรแก่การสรรเสริญ และกรณีบริจาคทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์ โดยผลงานหรือรายการ
ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคต้องไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทานจนได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
มาแล้ว
		 เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในแต่ละปีมีจ�ำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
และไม่ให้มีการน�ำผลงานหรือรายการทรัพย์สินที่เคยเสนอขอพระราชทานจนได้รบั พระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แล้วมาใช้เสนอขอพระราชทานเพื่อเลื่อนชั้นตราสูงขึ้น จึงได้จัดท�ำระบบ
ฐานข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ขึ้น
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้น�ำเอกสารหลักฐานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ในแต่ละปีมาบันทึกเป็นข้อมูลภาพและน�ำเข้าสู่ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหา
ได้สะดวก พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนฐานันดร เพื่อตรวจสอบประวัติการได้รับ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง จะสามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2. โครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ซึง่ จะท�ำให้
การตรวจรับพัสดุเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ
		 การประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย พฤฒิกัลป์) เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งได้จัดให้คณะกรรมการ ฯ
ศึกษาดูงาน ดังนี้
		 3.1 การบรรยายเรือ่ ง “ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย” โดย นายสมชาย
พิณนุวตั ร ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานลิขติ ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
		 3.2 การบรรยายเรือ่ ง “การตรวจรับพัสดุเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และการคิดค่าลดงาน”
โดย นายธวพงศ์ อ่อนนุช ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 3.3 การบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับโลหะ การตรวจวิเคราะห์ และการออกใบ
รับรองคุณภาพ” โดย นางวรรณภา ตันยืนยงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
		 3.4 การบรรยายเรือ่ ง “ความรูใ้ นเรือ่ งสิง่ ทอ การตรวจวิเคราะห์ และการออกใบรับรอง
คุณภาพ” โดย ดร.นราพร รังสิมันตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
		 3.5 การบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ (เพชรพลอย)
การตรวจวิเคราะห์ และการออกใบรับรองคุณภาพ” โดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
		 3.6 การศึ ก ษาดู ง านการสร้ า ง-ซ่ อ มเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ณ ส� ำ นั ก กษาปณ์
กรมธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี

4. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในส่วนภูมภิ าค

		 ส�ำนัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี โดยส�ำนักอาลักษณ์แ ละเครื่องราชอิส ริย าภรณ์
เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับราชการในพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาเรือ่ งต่าง ๆ อาทิ การขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทานอภัยโทษ
การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งภารกิจดังกล่าว
เกีย่ วข้องกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยตรง รวมทัง้ มีขนั้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและธรรมเนียม ประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมา จึงสมควรได้รบั การเผยแพร่ความรูด้ งั กล่าว
ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2557 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 4.1 จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับงานอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถนุ ายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม
ราชบุรี อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 4.2 จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับงานอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
		 4.3 จัดนิทรรศการเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จากทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรม
ปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

6. การแต่งตัง้ ข้าราชการและบุคคลทีต่ อ้ งน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย จ�ำนวน 9,597 ราย
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�ำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงและต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข้าราชการทหารและต�ำรวจ (ชั้นนายพล)
ข้าราชการตุลาการ (นอกจากผู้ช่วยผู้พิพากษา)
ข้าราชการอัยการ (นอกจากอัยการผู้ช่วย)
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์)
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งตามกฎหมาย

จ�ำนวน
(ราย)
255
58
329
1,966
2,701
8
64
4,216

ส่วนที่ 2

ล�ำดับ
ประเภท
จ�ำนวน
1 การขอพระราชทานยศ
73,408 ราย
2 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทาน
79 เรื่อง
พระบรมราชานุเคราะห์
3 การขอพระราชทานอภัยโทษ
273 ราย
4 การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์
1,196 รูป
5 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
347 วัด
6 การขอพระราชทานชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่
34 เรื่อง
7 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
- ราย
8 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ
6 เรื่อง
9 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือ
40 เรื่อง
พระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5. การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องส�ำคัญ
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7. การพ้นจากต�ำแหน่งของข้าราชการและบุคคลทีต่ อ้ งน�ำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลพ
ี ระบาท หรือโปรดเกล้าฯ ให้พน้ จากต�ำแหน่ง
ตามฎหมาย และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร
ต�ำรวจ จ�ำนวน 846 ราย
ล�ำดับ

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภท
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และ
ต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)
ข้าราชการตุลาการ (เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา)
ข้าราชการอัยการ (เว้นแต่อัยการผู้ช่วย)
ข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้าราชการต�ำรวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป)
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์)
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง
บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย
ถอดยศทหาร ต�ำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ�ำนวน
(ราย)
150
45
3
2
9
1
8
615
13

8. การด�ำเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ�ำนวน 86 ราย
ล�ำดับ

ประเภท

1
2
3

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย
การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำต่างประเทศ
การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยและการแต่งตั้ง
กงสุลต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย
การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้งกงสุล
ประจ�ำต่างประเทศ

4

จ�ำนวน
(ราย)
28
34
20
4

9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 267,829 ราย
ล�ำดับ
1
2

ประเภท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก - มงกุฎไทย
- ชั้นสายสะพาย
จ�ำนวน 11,214 ราย
- ชั้นตํ่ากว่าสายสะพาย จ�ำนวน 249,908 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
- ชั้นสายสะพาย
จ�ำนวน 16 ราย
- ชั้นตํ่ากว่าสายสะพาย จ�ำนวน 6,644 ราย

จ�ำนวน
(ราย)
261,122
6,660

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ล�ำดับ
3
4
5
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จ�ำนวน
(ราย)
29
5
13

ประเภท
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

1
2
3
4
5
6
7

จ�ำนวน
(ราย)
7
9
30,697
8,345
21,567
10
2,683

ประเภท
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญรัตนาภรณ์
เหรียญลูกเสือสดุดี

11. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ จ�ำนวน 8 ราย
12. การขอความเห็นชอบขอรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เครือ่ งอิสริยาภรณ์
และเหรียญตราต่างประเทศ จ�ำนวน 13 ราย
13. การบริหารจัดการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ
ตามงบประมาณที่ ได้รับ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายส�ำหรับพระราชทาน และ
จ่ายให้แก่กระทรวง กรม เพื่อมอบให้แก่ผู้ ได้รับพระราชทาน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
1
2

ประเภท
การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญราชการชายแดน
การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

จ�ำนวน
47,200
10,900
10,000
33,000
53,945

ส�ำรับ/ดวง
ส�ำรับ
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ

22,408 ส�ำรับ/ดวง
50 ส�ำรับ

ส่วนที่ 2

ล�ำดับ

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10. การขอพระราชทานเหรียญราชการ จ�ำนวน 63,318 ราย
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14. การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- รับคืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จ�ำนวน
17,161 ส�ำรับ/ดวง
- รับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน
655 ส�ำรับ/ดวง
			
เป็นเงิน 4,066,883 บาท

15. การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 20 เรื่อง
16. การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดท�ำเอกสารส�ำคัญ

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ได้แก่ ประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิแ์ ละ
เอกสารส�ำคัญทางการทูต รวมทัง้ การประทับพระราชลัญจกร และรับสนองพระบรมราชโองการ
ในเอกสารส�ำคัญ จ�ำนวน 479,697 ฉบับ

17. การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฐานันดร
ทะเบียนฐานันดรถือเป็นข้อมูลทะเบียนประวัตสิ ำ� คัญ ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับอิสริยฐานันดร
ยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทไี่ ด้รบั พระราชทาน ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารบันทึกข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนของ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าประวัติ การโอนย้ายสังกัด การวายชนม์ (ถึงแก่กรรม
/ถึงแก่อนิจกรรม/ถึงแก่อสัญกรรม) ตลอดจนข้อมูลการส่งคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ทัง้ ของผูท้ สี่ ง่ คืน
ชัน้ รองเนือ่ งจากได้รบั พระราชทานในชัน้ ตราทีส่ งู ขึน้ หรือทายาทน�ำส่งคืนในส่วนของผูท้ วี่ ายชนม์
ทัง้ นี้ งานทะเบียนฐานันดรสามารถแยกเป็นงานบันทึกข้อมูล งานตรวจสอบ และงานให้บริการ
ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถด�ำเนินการในงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ ดังนี้
17.1 งานบันทึกข้อมูล ด�ำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับการได้รบั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับพระราชทานยศ การได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัด
และการวายชนม์ จ�ำนวน 19,774 ราย
17.2 งานตรวจสอบ (ตรวจสอบประวัติการได้รับหรือส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามค�ำร้องขอของส่วนราชการ) จ�ำนวน 22,637 ราย
17.3 งานบริการ (ให้บริการบุคคลทัว่ ไปตามทีต่ ดิ ต่อสอบถามประวัตกิ ารได้รบั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์) จ�ำนวน 1,157 ราย
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1. การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียน
จากผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง ดังนี้
1.1 เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 1 เรื่อง
1.2 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยด�ำเนินการส่งเรือ่ งให้ศนู ย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จ�ำนวน 10 เรื่อง ด�ำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ด�ำเนินการต่อไป จ�ำนวน 4 เรื่อง

2. การน�ำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สถิติการด�ำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
จ�ำนวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จ�ำนวน
ล�ำดับ
ประเภท
(เรื่อง)
1 พระราชบัญญัติ
9
2 พระราชกฤษฎีกา
56
3 กฎกระทรวง
56
4 กฎต่าง ๆ
6
5 ระเบียบ
251
6 ประกาศ
32,529
7 ค�ำสั่ง
278

ส่วนที่ 2

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนี้
1. การน�ำเรื่องต่าง ๆ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. การกลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของกระทรวง กรมต่าง ๆ
และประชาชนผู้ท�ำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน
3. การขอพระราชทานอภัยโทษในนักโทษในโอกาสต่าง ๆ
4. การขอพระราชทานแปลงสัญชาติเป็นไทย
5. การขอพระราชทานความเป็นธรรม ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
และพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่องต่าง ๆ
6. การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับงานในภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สถิติการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญในภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ตามข้อย่อยที่ 3 - 5 จะปรากฏ
อยู่ในส่วนของสถิติการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญในภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ในส่วนนี้
จะขอกล่าวถึงเฉพาะสถิติการปฏิบัติราชการในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานในภารกิจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ล�ำดับ

ประเภท

8
9
10
11
12
13

ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
บันทึกการประชุมวุฒภิ าและสภาผูแ้ ทนราษฎรและบันทึกการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทู้ถาม
หมายก�ำหนดการ
รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 2
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14
15
16

จ�ำนวน
(เรื่อง)
78
23
38
293
16
24
27
108
27
33,819

จ�ำนวนตอนราชกิจจานุเบกษาจ�ำแนกตามประเภท
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

ประเภท
ก
ข
ค
ง

ฉบับกฤษฎีกา
ฉบับทะเบียนฐานันดร
ฉบับทะเบียนการค้า
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
(ก�ำหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป
(ก�ำหนดประกาศกรณีเร่งด่วน)
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
(ตอน)
110
62
133
135
262
702
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ราชกิ จ จานุ เ บกษา หมายความว่ า หนั ง สื อ ของทางราชการซึ่ ง ส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีจัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เรื่องที่ต้องประกาศ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา รวมถึงกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภาพร้อมค�ำตอบของรัฐมนตรีไม่ว่าจะได้
จัดท�ำขึ้นในรูปของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ประเภทของราชกิ จ จานุ เ บกษา มี 4 ประเภท โดยจ� ำ แนกเรื่ อ งที่ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
(1) ประเภท ก ฉบั บ กฤษฎี ก า เป็ น ประกาศเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา
พระบรมราชโองการที่เป็นกฎ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งของ
หน่วยงานหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอนุบัญญัติ ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชก�ำหนด และเรือ่ งทีป่ ระชาชนทัว่ ไปควรได้รบั ทราบ ค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ค�ำพิพากษาของศาลปกครองอันถึงทีส่ ดุ ให้เพิกถอนกฎ
(2) ประเภท ข ฉบั บ ทะเบี ย นฐานั น ดร หมายก� ำ หนดการ และข่ า ว
ในพระราชส�ำนัก เป็นการประกาศเกีย่ วกับการสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ รายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เหรี ย ญราชการ หรื อ ยศ รายชื่ อ ผู ้ ถู ก เรี ย กคื น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือถูกถอดยศ และรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราต่างประเทศ หมายก�ำหนดการ พระราชพิธตี า่ ง ๆ
และข่าวในพระราชส�ำนัก
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		 (3) ประเภท ค ฉบั บ ทะเบี ย นการค้ า เป็ น การประกาศเกี่ ย วกั บ
การจดทะเบี ย นห้ า งหุ ้ น ส่ ว น บริ ษั ท จ� ำ กั ด และบริ ษั ท มหาชน จ� ำ กั ด การเปลี่ ย นแปลง
และการเพิกถอนทางทะเบียน
		 (4) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นการประกาศเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่ระบุในประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจก�ำหนดประเภทของราชกิจจานุเบกษา
เป็นประเภทอื่น ๆ หรือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
2.2 วิธีการให้บริการ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
		 (1) ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการราชกิจจานุเบกษา โดยขอรับข้อมูล
เป็นเอกสารตามขั้นตอนขอรับบริการตามภาคผนวก หรือค้นหาข้อมูล จากคอมพิวเตอร์
ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา ส�ำนักนิติธรรม ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
		 (2) ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการค้นหาและจัดพิมพ์ข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเองทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th
ตามขัน้ ตอนการสืบค้นในภาคผนวก และสามารถขอรับบริการสอบถามข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ได้ทางเว็บไซต์กระดานถาม - ตอบ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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จ�ำนวนการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจ�ำแนกตาม
ช่องทางต่าง ๆ

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมทั้งสิ้น

40

2
5
7
9
22
344
330
424
395
467
435
427

ทางเว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
(ครั้ง)
104
125
77
96
104
72
86
93
84
107
104
108

2,967

1,160

ทางโทรศัพท์
(ครั้ง)

ตารางเเสดงสถิติการใหขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต
ทางเอกสาร
ทางเว็บบอรดกระดานถาม - ตอบ
ทางโทรศัพท
มาติดตอดวยตัวเอง

ทางเอกสาร
(เรื่อง)

ทางอินเทอร์เน็ต
(ครั้ง)

34
62
15
12
24
63
13
30
61
19
32
16

128,842
139,202
129,020
138,899
137,033
116,249
177,570
128,199
136,780
129,645
139,954
131,308

381

1,632,701

ส่วนที่ 2

เดือน

มาติดต่อ
ด้วยตนเอง
(ราย)
6
2
1
2
2
5
9
7
6

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. สถิตกิ ารให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจ�ำแนกตามช่องทางต่าง ๆ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2557
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2. สถิติศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2557

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เดือน

ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวมทั้งสิ้น

บริการ ณ
บริการ
ศูนย์
ทางโทรศัพท์
บริการฯ และ Email
(ราย)
(ครัง้ )
7
12
1
14
1
9
2
5
7
4
4
66

87
156
48
14
5
9
17
14
59
73
71
60
613

บริการ
ทาง
โทรสาร
(ครัง้ )

บริการ
ทาง
หนังสือ
(เรือ่ ง)

บริการ
ทาง
Fanpage
Facebook
(ครัง้ )

บริการ
ทาง
Website
(ครัง้ )

25
22
1
1
49

2
4
1
2
1
1
1
12

1
14
17
32

113,308
82,807
34,923
110,245
76,320
60,002
68,270
68,865
80,592
119,756
123,566
93,994
1,032,648

จำ�นวน
ยอดบริการ
ข้อมูล ค่าธรรมเนียม
เอกสาร
ที่ให้บริการ
(บาท)
(แผ่น)
(เรือ่ ง)
126
189
63
44
6
90
20
21
78
157
112
143
1,049

179
24
155
16
20
394

275
315
117
189
4
257
53
81
525
69
43
1,928

ผูท้ มี่ คี วามประสงค์จะขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ
ติดต่อขอรับบริการตามขั้นตอนการขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ส�ำนักบริหาร
งานสารสนเทศ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. จ�ำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร จ�ำนวน 1,157 ราย

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การพัฒนาบุคลากร

(1) การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ จ�ำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้
		 (1.1) หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินบุคคล โดย นางอัจฉรา ภูรคิ ปุ ต์ นักทรัพยากร
บุ ค คลเชี่ ย วชาญ และนายสมนึ ก ลุ ป ระสงค์ จิ ต ร์ นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลช� ำ นาญการพิ เ ศษ
ส�ำนักตรวจสอบและประเมินผลก�ำลังคน ส�ำนักงาน ก.พ.
		 (1.2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะรายงานการพัฒนานวัตกรรมหรือรายงาน/ผลงานวิจัย และการทดลองปฏิบัติ
โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 (1.3) การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ โดย นายอัชพร จารุจนิ ดา อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
		 (1.4) ผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี โดย นางสาวกรุณา จุฑานนท์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิเคราะห์ ประมวลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2

การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนา
ศักยภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้ และจัดท�ำรายงาน/ผลงานวิจยั และพัฒนามติคณะรัฐมนตรี
ให้มปี ระสิทธิภาพ และถูกต้องตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance)
ข้าราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำ� เป็นต้องได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
แนวคิดและให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการท�ำให้
ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาโดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือการวิจยั ล้วนมีความส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมหรือรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์
จะเป็นการถ่ายทอดสิง่ ทีด่ ำ� เนินงาน เพือ่ ให้มหี ลักฐานในรูปแบบของรายงานการพัฒนานวัตกรรม
หรือรายงานการวิจยั ทีเ่ ป็นหลักฐานในการถ่ายทอดความรูท้ ยี่ งั่ ยืนต่อไป และยังสามารถจัดท�ำเป็น
ผลงานทางวิชาการเพือ่ ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย
นอกจากนี้ เนื่องจากส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใน
การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และมี
เป้าหมายคือการเป็นหน่วยงานหลักทีม่ มี าตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องได้รบั การพัฒนาศักยภาพอยูเ่ สมอ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและข้าราชการระดับช�ำนาญ
การพิเศษขึ้นไป สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการและเขียนรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ และการพัฒนาการปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและ
การพัฒนาทักษะไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อไป จึงได้ก�ำหนดให้มีการ
ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท�ำรายงาน/ผลงานวิจยั และเพิม่ ศักยภาพผูบ้ ริหาร
ระดับสูงขึน้ ระหว่างวันที่ 6 - 28 กันยายน 2557 โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 30 คน และ
ได้กำ� หนดรูปแบบของการด�ำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท�ำรายงาน/ผลงานวิจัย และ
เพิม่ ศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(2) การศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1) การศึกษาดูงาน
เกีย่ วกับงานศึกษาและวิจยั การเกษตร และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์ฝกึ และพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ 2) การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ป่า ยิงลูกบอล EM บ�ำบัดนํ้าเสีย และ
ปลูกหญ้าแฝก ณ “โครงการป่าสิรเิ จริญวรรษ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” และ 3) การศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมการให้อาหารสัตว์ (หมีควาย/
หมีหมา) ณ สถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ปา่ บางละมุง
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการฝึกอบรมดังกล่าว ทัง้ การบรรยายและการศึกษาดูงาน นับได้วา่
เป็นประโยชน์ต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเขียนรายงาน/ผลงานวิจัย รวมถึงเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ สามารถน�ำความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการต่อไป

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส่วนที่ 2

สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงกรอบความร่วมมือเพื่อจัดตั้งประชาคม
อาเซียนด้วย ซึ่งอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok
Declaration) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ มีประเทศ
สมาชิก จ�ำนวน 10 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนเพื่อวางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2558
ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political and Security Community - APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community - AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community - ASC)
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจในการสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ด้วย ดังนั้น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ดังกล่าวให้แก่บคุ ลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูม้ หี น้าทีส่ ำ� คัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
เสริมข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ภารกิจ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนต่อไป
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ก�ำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 เพื่อรองรับภารกิจของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย
สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 40 คน และก�ำหนดให้มหี วั ข้อ
การบรรยาย จ�ำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
อาเซียน โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(2) กรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน โดย นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูต
ช�ำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(3) กฎบัตรอาเซียน และระเบียบเกี่ยวกับอาเซียน ความตกลงเกี่ยวกับอาเซียน
โดย นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูตช�ำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
(4) อาเซียนในยุคโลกาภิวตั น์ และการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท�ำรายงานผลการศึกษา/กรณีศึกษา
เพื่ อ เผยแพร่ เ ป็ น องค์ ค วามรู ้ โดยแบ่ ง ผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมออกเป็ น กลุ ่ ม ย่ อ ย จ� ำ นวน
4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยมีหัวข้อรายงานการศึกษา/กรณีศึกษา ประกอบด้วย 1) การบรรเทา
ภัยพิบัติ 2) การเปิดเสรีการค้าบริการ 3) การพัฒนาทักษะภาษาและสมรรถนะจ�ำเป็นเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ และ 4) การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
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ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ ก อบรมดั ง กล่ า ว ได้ มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ บุ ค ลากรส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีได้พฒ
ั นาและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน และน�ำมาปรับใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเสริมข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี
พ.ศ. 2555 _ 2559 จะเป็นช่วงที่กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมรุนแรงมากขึ้น และได้มุ่งเน้น
ที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อ “การเตรียมคน” ให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจ�ำเป็นต้องประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กันไปเสมอ ในส่วนของภาครัฐ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานส�ำคัญในภาคราชการองค์กรหนึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ภารกิจของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมหี ลายบทบาท กล่าวคือ ภารกิจเกีย่ วกับราชการของคณะรัฐมนตรี
ภารกิจการประสานราชการกับรัฐสภา ภารกิจการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
ภารกิจการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐและภารกิจ
เกีย่ วกับประชาชน ภารกิจใดก็ตาม ย่อมมีสว่ นเกีย่ วข้องกับข้าราชการในทุกระดับ ซึง่ เป็นตัวจักรส�ำคัญ
ในการปฏิบัติราชการทั่วไปภายในองค์กร ดังนั้น การเตรียมคนขององค์กรให้มีศักยภาพและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกระดับในองค์กรจ�ำเป็นต้องเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงได้รบั โอกาส
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวิชาการและประสบการณ์รว่ มกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงาน
ในโอกาสต่อไป

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้แก่บคุ ลากรระดับปฏิบตั งิ าน/ปฏิบตั กิ าร
และพนักงานราชการ ทีบ่ รรจุเข้ารับราชการไม่เกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557
เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพือ่ เสริมสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล่านั้นได้ร่วมเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป
โดยเน้นการอบรมในเชิงวิชาการที่สอดคล้องกับการสร้างความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ระเบียบงานสารบรรณ วินยั ข้าราชการ การเขียนหนังสือราชการ) จริยธรรมคุณธรรม
ในการปฏิบัติงานของภาครัฐ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการท�ำงานเป็นทีมและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหลักกฎหมายทั่วไป
ทีส่ นับสนุนภารกิจและการปฏิบตั งิ านของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านและได้รบั ความรูต้ ามหลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดิน
สามารถบรรลุตามเป้าหมายของประเทศและเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยรวม โดยมีหวั ข้อวิชา
โดยสรุป ดังนี้
(1) กิจกรรม “การท�ำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” โดย ทีมวิทยากร
พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล กลุม่ งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลต�ำรวจ
(2) ภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหลักกฎหมายทั่วไปที่สนับสนุน
ภารกิจและการปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3) จริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบตั งิ านของ
ภาครัฐ ยุค IT โดย รองศาสตราจารย์ สุพัตรา สุภาพ
(4) บุคลากรภาครัฐกับการคิดนอกกรอบ
ในมุมมองภาคเอกชน โดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(5) หลั ก การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ โดย
นายสมชาย พฤฒิกลั ป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) วินัยข้าราชการ โดย คุณเยาวมาลย์
พัชรภิญโญพงศ์ กรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร
(อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ ส�ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ส�ำนักงาน ก.พ.)
(7) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดย นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ผลทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรมดังกล่าว นับได้วา่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ที่จ�ำเป็น รวมถึงการเสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งส่งผล
ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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โครงการต้นแบบการเพิ่มทักษะการท�ำงานและการร่วมแก้ ไขปัญหา
เป็นทีม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานหลักทีม่ มี าตรฐาน
ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งการจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้นนั้ บุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงได้จัดท�ำ “โครงการต้นแบบการเพิ่มทักษะการท�ำงานและการร่วมแก้ไขปัญหาเป็นทีม เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ” ขึ้น เพื่อศึกษาถึงความจ�ำเป็น
ในการพัฒนาทักษะ และจัดท�ำเป็นหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งใน
สายงานวิชาการ สายงานสนับสนุน และผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทักษะในการท�ำงานเป็นทีม
อย่างมืออาชีพ และเพิม่ คุณภาพผลการวิเคราะห์ ทีไ่ ด้ผา่ นกระบวนการหารือทางวิชาการ การฝึก
และพัฒนาทักษะในการท�ำงานเป็นทีมเพือ่ ร่วมกันสกัดและถกหาข้อสรุป อันจะน�ำไปสูก่ ระบวนการ
ที่จะเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของผลการวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ซึง่ ได้ดำ� เนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการต้นแบบการเพิม่ ทักษะการท�ำงานและการร่วมแก้ไขปัญหา
เป็นทีม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ระยะเวลา 2 วัน
ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรม Hotel des Artists เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องในกระบวนการวิเคราะห์เสนอเรือ่ งเพือ่ เข้าสูก่ ารพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) กิจกรรม “การสร้างทีมมืออาชีพ” โดย พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
กลุม่ งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลต�ำรวจ เป็นวิทยากรด�ำเนินการ
(2) การระดมสมอง “แนวทางปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วง
ยุบสภาฯ” โดย นางสาวรุจิรา ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ นางสาวอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบสารสนเทศ ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ เป็นวิทยากรด�ำเนินการ
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จากการจัดกิจกรรม “การสร้างทีมมืออาชีพ” ในครัง้ นี้ ได้มสี ว่ นช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นมากขึ้น เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการฝึกการท�ำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ การเป็นผู้น�ำและผู้ตาม
ความสามัคคี สมานใจกันเพือ่ ให้บรรจุเป้าหมายของกลุม่ รูจ้ กั การแบ่งปัน การเสียสละ การใส่ใจ
คนรอบข้าง สร้างความสามัคคีและความรักใคร่ปรองดองในหน่วยงาน

ส่วนที่ 2

ปั จ จุ บั น องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้มศี กั ยภาพสูงสุด เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด ซึง่ จะช่วยให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลา
ในการท�ำงาน และบ่งบอกถึงสมรรถนะในการท�ำงานที่จ�ำเป็นของบุคลากรและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กรนั้น ๆ ด้วย การบริหารพัสดุเป็นปัจจัยส�ำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะการบริหารพัสดุให้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ย่อมแสดงถึงการด�ำเนินการบริหารงานพัสดุ
ได้คมุ้ ค่า อย่างไรก็ตาม การบริหารงานพัสดุให้บรรลุวตั ถุประสงค์และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้นนั้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรจะต้องมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ กู ต้อง โปร่งใส มีกระบวนการ
บริหารสัญญาทีด่ ี ถูกต้อง เหมาะสม สามารถด�ำเนินการส�ำเร็จตามแผนการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนด
และองค์ กรสามารถใช้ป ระโยชน์จ ากการจัดหาพัส ดุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส อันจะท�ำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ทดี่ ี จึงได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมในโครงการ
“การบริหารจัดการสัญญาและโครงการ” ในหลักสูตร “กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
สัญญาตามระเบียบพัสดุ” ขึน้ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารสัญญาของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญา โดยก�ำหนดให้มหี วั ข้อการบรรยาย จ�ำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้
(1) กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บพั ส ดุ (ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549) โดย นางสาวยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังช�ำนาญการ
กรมบัญชีกลาง
(2) การบริหารสัญญา โดย นายณัฐชนน ศิรพิ งษ์สรุ ภา นิตกิ รช�ำนาญการ กรมบัญชีกลาง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ในการฝึกอบรมครัง้ นี้
ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุและผู้ก�ำกับดูแลงานด้านพัสดุสามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานพัสดุของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผ์ ลตามแผนงานทีก่ ำ� หนดต่อไป

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การบริหารจัดการสัญญาและโครงการ

ส่วนที่ 2
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โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มกี ารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและ
น� ำ มาใช้ ใ นการปฏิบัติราชการตามภารกิจต่าง ๆ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำ� เป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งการใช้
คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสือ่ สาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตและ
ระบบอินทราเน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา
จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศขึ้ น
โดยการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ ระยะเวลา 1 วัน จ�ำนวน 3 รุน่ รุน่ ละ 40 คน ในวันที่ 31 มกราคม
2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตามล�ำดับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยมีหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จ�ำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้
(1) หลักการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง โดย นางสาวสมนึก แปลกสนอง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงาน ก.พ.
(2) การสืบค้นแหล่งข้อมูล ประกอบการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรี โดย
นางธิดา พัทธธรรม รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(3) การฝึกปฏิบตั ใิ นหัวข้อ “ระบบติดตามสถานะเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี” “การสืบค้น
มติคณะรัฐมนตรี” และ “การสื บ ค้ น ราชกิ จ จานุ เ บกษา” โดยวิ ท ยากรจากส� ำ นั ก บริ ห าร
งานสารสนเทศและส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จากการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว
แม้จะเป็นการฝึกอบรมระยะสัน้ (1 วัน) แต่กม็ สี ว่ นช่วยให้บคุ ลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เข้ารับการอบรม ได้พฒ
ั นาและฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการ
ทัง้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในระบบ
อินเทอร์เน็ต
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
เดือน สิงหาคม 2557

ส่วนที่ 2

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สลค.สาร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2557

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม - เมษายน 2557
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ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (19 มิถุนายน - กันยายน 2557)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงการรับจ�ำน�ำข้าว

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการรับจ�ำน�ำข้าว

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

โครงการจัดหา
ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่

โครงการสร้างโครงข่าย

ส�ำหรับบริการเชิงพาณิชย์ ๑๑๕ คัน

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการจัดหาขบวนรถโดยสาร
รุ่นใหม่ส�ำหรับบริการเชิงพาณิชย์ 115 คัน

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการสร้างโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559)
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

โครงการก่อสร้างทางคู่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการก่อสร้างทางคู่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

โครงการทีใ่ ช้เงินกูภ้ ายใต้พระราชก�ำหนดให้อำ� นาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ วางระบบบริหารจัดการน�ำ้
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า
จ�ำนวน 126 คัน

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการที่ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชก�ำหนด
ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท)

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2

โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

โครงการจัดซือ้ รถโดยสาร
ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จ�ำนวน ๓,๑๘๓ คัน
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน
เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
จ�ำนวน 3,183 คัน

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

การให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสืบเนือ่ งจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ประมวลข้อสั่งการ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

รถเมล์ฟรี

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
(โครงการเรียนฟรี 15 ปี)

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงการบ้านเอื้ออาทร

การระบายมันส�ำปะหลัง
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit : SDU) ทีม่ อี สิ ระในการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีความคล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพงานในการให้บริการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
และประชาชน อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการได้อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เพิ่มขึ้น โดยยังคงเป็นกิจการและเป็นส่ว นหนึ่ ง ของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามข้อ 10 แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษา
ได้ดำ� เนินการสนับสนุนงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทัง้ เรือ่ งการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดีและฉบับรวมเล่ม ประกาศนียบัตร
ก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และให้บริการงานพิมพ์ทวั่ ไปแก่สว่ นราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และมีความสามารถในการ
บริหารงานแบบพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ การด�ำเนินการทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการ
อ�ำนวยการส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาทีแ่ ต่งตัง้ โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. ด้านการบริหารงานทั่วไป

ด้านการบริหารงานทั่วไป ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษานุเบกษา
ใช้กรอบการด�ำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของส�ำนักพิมพ์ฯ เพือ่ ให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจการพิมพ์เป็นแผนเชิงรุกและเชิงรับไปพร้อม ๆ กัน
โดยการวางเป้าหมายในเชิงรุกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ เปลี่ยนจากการเป็นโรงพิมพ์
บริการสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมาเป็นผู้บริการงานพิมพ์ ที่ทันสมัยแบบครบวงจรโดยน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต เริ่ ม จากขั้ น ตอนการออกแบบ
(Graphic Design) ขั้นตอนการท�ำแม่พิมพ์ (Pre-Press) ขั้นตอนการพิมพ์ (Press) ขั้นตอน
หลังการพิมพ์ (After-Press) รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งให้กบั ลูกค้าทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้สำ� นักพิมพ์ฯ
มีความพร้อมในการรับงานพิมพ์ทหี่ ลากหลายรวดเร็ว พร้อมการบริหารงานทีส่ ร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้าทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับ และมีนโยบายการผลิตสิง่ พิมพ์ทคี่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีใ้ นส่วนของ
ฝ่ายบริหารได้เพิม่ ส่วนงานสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักพิมพ์ฯ จึงมีความมั่นใจในศักยภาพการผลิต สามารถให้การบริการงานพิมพ์
แก่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานสิง่ พิมพ์
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ส่งมอบงานได้ตามก�ำหนดเวลาเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า
สูงสุดในด้านการผลิตและการให้บริการ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของส�ำนักพิมพ์ฯ สามารถด�ำเนินไป
ได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก โดยการน�ำโอกาส
และจุดแข็งที่องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึ้น และปรับปรุง
ในส่วนทีเ่ ป็นจุดอ่อนและข้อจ�ำกัด ซึง่ ส�ำนักพิมพ์ฯ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน
ประกอบด้วย
		
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth Perspective)
		
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
		
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
		
ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ประกอบด้วยการแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ทงั้ 4 ด้าน ในรูปแบบ
ของแผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy Map) ซึง่ รองรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบและสนับสนุน
วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของส�ำนักพิมพ์ฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร ดังนี้

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

91

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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Perspective

ด้านลูกค้า
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Perspective

ด้านการเงิน
Financial

Perspective

ส่วนที่ 2

ด้านกระบวนการภายใน

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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แผนกลยุทธ์ด้านการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารและพัฒนางานด้านการตลาด

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. แผนการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

1.1 การปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
		 1) การสนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถแี ห่งความเป็นเลิศ และจิตใจ
แห่งผู้ให้บริการ” ให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
		 2) การพัฒนาบุคลากรในจุดที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า เช่น พนักงานการตลาด
พนักงานออกแบบ พนักงานจัดส่ง พนักงานการเงิน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช�ำนาญแบบ
มืออาชีพมีจิตส�ำนึกและใจรักต่องานบริการมากยิ่งขึ้น
		 3) การส�ำรวจและประเมินมาตรฐานคุณภาพการผลิตภัณฑ์ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ให้มากที่สุด
		 4) การน�ำระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship
Management) สนับสนุนให้องค์กรมุง่ ไปสูก่ ารเป็น “วิถแี ห่งความเป็นเลิศ และจิตใจแห่งผูใ้ ห้บริการ”
โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริกา
รของลูกค้า
		 5) การก�ำหนดตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน (KPI) ด้านการบริการลูกค้า
		 6) การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถเสนอราคา
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้และลูกค้าสามารถประเมินงบประมาณในการจ้างพิมพ์เบื้องต้น
1.2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด
		 1) การพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีทักษะด้านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต สามารถให้ค�ำแนะน�ำลูกค้า ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ขององค์กร เช่น การเสนอผลิตภัณฑ์หนังสือปกแข็งส�ำหรับโอกาสครบรอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิทิน ไดอารี่
		 2) การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น Production
House ท�ำหน้าที่สร้างสรรค์งานและต่อยอดความคิดในงานสร้างสรรค์ของลูกค้า
		 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดและด้านการผลิตต่อเนื่องทั้งระบบ
การท�ำงาน

2. ด้านการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
บุคลากรจึงพัฒนาบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะและความรู้ความช�ำนาญในการ
ปฏิบัติงานด้วย ดังนี้
2.1. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการท�ำงานของพนักงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมแก่ พ นั ก งานในหลายด้ า น โดยการส่ ง พนั ก งานเข้ า รั บ
การฝึกอบรมภายนอก โดยจะเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งท�ำให้พนักงาน
ได้ความรู้จากผู้รอบรู้เฉพาะเรื่อง และสามารถน�ำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2. การสร้างทีมงาน ได้เล็งเห็นว่าการทีจ่ ะมีทมี งานทีแ่ ข็งแกร่ง และมีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายงานกันเป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงสร้างก�ำลังใจในการท�ำงานร่วมกัน
ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�ำทุกปี และยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับบุคลากรที่ครบวาระ
การปฏิบัติหน้าที่
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2.3. การจัดสรรบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับงานเพือ่ ให้พนักงานได้มคี วามรูใ้ นงานในแนวกว้าง
นอกจากนีย้ งั มีการก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของพนักงานในทุก ๆ ต�ำแหน่งหน้าทีม่ กี ารก�ำหนด
เป้าหมายในการท�ำงานแต่ละปี

ส่วนที่ 2

พัฒนาระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM)
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ดังนี้
3.1 การพัฒนาระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management:
HRM)
		 1) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีกลุ่มงานที่สอดรับกับโครงสร้างธุรกิจ
และนโยบายขององค์กร
		 2) การพัฒนาการสรรหาและการจัดการอัตราก�ำลัง ด้วยการทบทวนวิเคราะห์
คุณลักษณะและความต้องการของงาน (Job Analysis and Job Description) การใช้หลักการ
ของสมรรถนะ (Competency) การจัดการอัตราก�ำลังที่พิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของ
อัตราก�ำลังขององค์กร (Demand and Supply) การวิเคราะห์กระบวนการท�ำงาน (Workflow
Analysis) และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร (Retention)
		 3) การบริหารผลตอบแทนและและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ด้วยการวิเคราะห์
และการประเมิน ค่างาน (Job Valuation) เพื่อให้มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ค่างาน และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงานที่เป็นธรรมกับพนักงาน
		 4) การวัดและประเมินผลการด�ำเนินงาน ด้วยการพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การด�ำเนินงาน เช่น การก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ การทบทวนแบบประเมินรายบุคคล การน�ำ
สมรรถนะรายต�ำแหน่ง (Competency) มาใช้ในการประเมินผล การพัฒนากระบวนการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการด�ำเนินงานของพนักงาน
3.2 การพัฒนาระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development:
HRD)
		 1) การทบทวนการระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัง้ แต่การวิเคราะห์สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะรายต�ำแหน่ง (Core/Managerial/Functional Competency) จนถึง
การวางแผนการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ
สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training Needs Assessment)
การจัดท�ำแผนการฝึกอบรมรายต�ำแหน่ง (Training Roadmap) ส�ำหรับบุคลากรแต่ละต�ำแหน่ง
การจัดท�ำการประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึงการพัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและลูกจ้าง
(Temporary & Outsourcing Development)
		 2) การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management &
Planing) การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกั บ การวางแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม (Return on Investment in Training) เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม
		 3) การพัฒนากระบวนการจัดท�ำแผนงาน ที่เหมาะสมกับองค์กร มีฐานข้อมูลและ
ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการแบ่งปันทักษะในหน่วยงานหรือข้ามหน่วยงาน
มีการสือ่ สารสองทางระหว่างผูท้ ำ� งานและหัวหน้างาน มีการถ่ายโอนความรูจ้ ากผูท้ เี่ กษียณอายุหรือ
ผู้ที่ลาออก
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ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
		 1) การส่งเสริมช่องทางการสือ่ สาร และกระบวนการสือ่ สารกับพนักงานทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความสุขในที่ท�ำงาน (Happy workplace) รวมถึง
การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement)
		 2) การพัฒนาด้านหลักปฏิบตั แิ ละกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ นับสนุนระบบตรวจสอบ
ขององค์กรเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การส่งเสริมให้มรี ะบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล
		 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการขององค์กร
		 4) ส่งเสริมการให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ของพนักงาน

4. แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

การส่งเสริมให้องค์กรมีระบบสารสนเทศเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายในองค์กร ดังนี้
4.1 การลดขั้นตอนและการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร
4.2 การน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ
4.3 การน�ำระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น
ภายในองค์กรได้
4.4 การน�ำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)

5. แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่
ของส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

การเสนอโครงการก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งานของส� ำ นั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
ราชกิจจานุเบกษาใหม่งบประมาณในการก่อสร้าง จ�ำนวน 81.8 ล้านบาท โดยจะได้พนื้ ทีใ่ ช้งาน
จากเดิม ประมาณ 1,320 ตารางเมตร เป็นพืน้ ทีใ่ หม่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร และสามารถ
จัดระบบการท�ำงานของการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับ
โครงการเวนคืนพื้นที่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ การก่อสร้าง
ทางขึ้นลงสถานีสามเสน
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6. ด้านการบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยส�ำนักรับรองระบบคุณภาพ
ได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
แก่ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โดยมีขอบข่ายการรับรองการจัดพิมพ์
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) และฉบับประกาศและงานทั่วไป (ประเภท ง
และ ง พิเศษ) ใบรับรองเลขที่ Q 9 0074 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และมีผลถึงวันที่ 6
มิถนุ ายน 2558

8. งานควบคุมภายใน

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ
การควบคุมภายใน โดยการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 และการก�ำกับ
ดูแลรายงานทางการเงิน ที่จัดท�ำขึ้นมีข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ ทั้งได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง รายงานทางการเงิ น ของส� ำ นั ก พิ ม พ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อหารือและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การควบคุ ม ภายในของ ส�ำนัก พิมพ์คณะรัฐมนตรีแ ละราชกิจจานุเบกษามีค วามเพียงพอ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิผลที่จ ะท�ำให้ก ารปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้รวมทั้งสามารถ ลดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดท�ำรายงานการรับ
และการจ่ า ยเงิ น รายได้ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งน� ำ ส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170 และรายงานแผนผลรายรับ และแผนผลค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของเงินนอกงบประมาณในระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้
กรมบัญชีกลางรับทราบข้อมูลในส่วนของการบันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบรับและ
น�ำส่งรายได้ ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ได้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดย
บันทึกข้อมูลผ่าน Web Online ตามที่รัฐบาลก�ำหนด

ส่วนที่ 2

7. ด้านมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งก�ำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนา
การผลิต การติดตั้ง และการบริการ
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การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ได้ยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการวิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมทัง้ สิน้ 14 เป้าหมาย ซึง่ จะมีการบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การรับสมาชิกราชกิจจานุเบกษาและการรักษาฐานลูกค้า การรับช�ำระหนี้ การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร ความผิดพลาดจากการตรวจพิสูจน์อักษร ความถูกต้องในการส่งไฟล์งาน ควบคุม
ปริมาณของเสีย รักษาผลก�ำไร การบริหารสินค้าคงเหลือ ความผิดพลาดในการพิมพ์งาน
การตรวจคุณภาพงานพิมพ์ การบันทึกบัญชีทถี่ กู ต้อง การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนประจ�ำปี
ความถูกต้องในการเก็บเล่มและสอดหน้า ทั้งหมดนี้ ได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และทบทวน
ความเสี่ยง โดยเป้าหมายที่ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ก�ำหนดไว้ทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ระดับที่ควบคุมได้
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9. ด้านผลการด�ำเนินงาน

ผลการด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษาในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 63.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 51.12
ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้มีก�ำไรสุทธิ 12.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.62 และ
ก�ำไรสะสมรวม 184.11 ล้านบาท

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายได 63.88 ลานบาท
กำไรสุทธิ 12.76 ลานบาท
รายจาย 51.12 ลานบาท

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การตรวจสอบภายในของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.
2.
3.
4.

การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing)
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 เรื่อง ดังนี้
ประเภท
หน่วยรับตรวจ
เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบด้านการเงิน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. การตรวจสอบรายงานการเงินรอบ 6 เดือนแรก
และบัญชี (Financial Auditing)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 3. การตรวจสอบรายการการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
ราชกิจจานุเบกษา
และการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557
2. การตรวจสอบการปฏิบัติ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์
ตามกฎ ระเบียบ (Compliance
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน
Auditing)
การบันทึกราย การใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS
และระบบ e-GP
3. การตรวจสอบการบริหารสัญญา
3. การตรวจสอบการบริหาร ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(Management Auditing)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1
2. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3
3. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 2

การตรวจสอบภายใน แยกตามประเภทของการตรวจสอบ คือ

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบภายในของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและ
การเงิ น การควบคุ ม ดู แ ลและการใช้ ท รั พ ยากร การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภายใน
องค์กร
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย ส�ำนัก กอง กลุ่มงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเภท
การตรวจสอบ
4. การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1. การสอบทานผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 6 เดือนแรก
2. การตรวจสอบติดตามและประเมินผลระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบติดตาม ปอ. 3)
3. การสอบทานผลการด�ำเนินการตามค�ำรับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน
4. การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(แบบ ปส.)

ผลการตรวจสอบ สรุป ดังนี้

1. การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Auditing) จ�ำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.1 การตรวจสอบรายงานการเงินรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
		 การจัดท�ำรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายบั ญ ชี ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง นี้ งบแสดงฐานะการเงิ น มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น
378,778,494.19 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 63,693,678.58 บาท และมีสินทรัพย์สุทธิ จ�ำนวน
315,084,815.61 บาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่คือ ลูกหนี้ระยะสั้น ซึ่งเป็นเงินมัดจ�ำจ่ายล่วงหน้า
ให้กบั กรมธนารักษ์ ส่วนงบรายได้และค่าใช้จา่ ย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 363,912,964.22 บาท
และค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 236,584,499.34 บาท
1.2 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
		 การจัดท�ำรายงานการเงินของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ
รายงานการเงิ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ รายงานการเงิ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
มียอดดุลบัญชีปกติ การจัดท�ำรายงานการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบแสดงฐานะการเงิน
มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 193,966,345.60 บาทส่วนใหญ่ คือ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) จ�ำนวน
151,966,345.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.02 ของสินทรัพย์รวม และเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น พบว่ามีสนิ ทรัพย์รวม
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.56 ส่วนหนีส้ นิ มีจำ� นวน 12,808,079.04 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
พบว่ามีหนี้สินรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.25
ส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ย พบว่ารายได้รวม ทัง้ สิน้ 906,691,584.62 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.42 เนื่ อ งจากมี ร ายได้ เ งิ น งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น และมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น
913,289,668.79 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 40.09 แต่รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ลดลงจากปีกอ่ น คิดเป็นร้อยละ 66.59 เนือ่ งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถเบิกจ่ายเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
หน่วย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เท่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ ารค้า
เท่า
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
เท่า
อัตราส่วนเกีย่ วกับภาระหนี้
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์รวม
เท่า
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
ร้อยละ
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ

ปี 2557

ปี 2556

76.67
74.20
25.32
14.42

52.91
50.11
12.29
29.70

0.33
5.95

0.34
4.59

1.21

1.70

6.58
19.97

7.43
21.63

		ผลการวิเคราะห์สภาพคล่อง ปี 2557 ดีกว่าปี 2556 เนื่องจากมีความสามารถ
ในการติดตามการรับช�ำระหนีไ้ ด้เร็วขึน้ กว่าปี 2556 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การน�ำสินทรัพย์
รวมไปบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน พบว่าปี 2557 ใกล้เคียงกับปี 2556 เนื่องจาก
สินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากคลัง ส่วนความสามารถในการน�ำสินทรัพย์ถาวรทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ไปบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ปี 2557 ดีกว่าปี 2556

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน (เงินงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของเงินงบประมาณ
ที่ได้รับประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณก่อนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ส่งผลให้มรี ายได้โดยรวมสูงกว่าปีกอ่ นซึง่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส่วนใหญ่ คือ การเบิกจ่ายรายการสร้างและซ่อมเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
1.3 การตรวจสอบรายงานการเงิน ผลการด�ำเนินการและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา
		ผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของส�ำนักพิมพ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีสินทรัพย์รวม 193,952,884.78 บาท ดีกว่าปี 2556 กล่าวคือ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 6.59 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากคลัง และหนี้สินรวม จ�ำนวน
2,341,172.76 บาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 24.64 และก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 7.44 โดยมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 12,756,138.96 บาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 5.63 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นงานระหว่างท�ำต้นงวด
		ผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน ส�ำหรับปีบญั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
กับปีบญั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
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ส่วนที่ 2

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) จ�ำนวน 3 เรื่อง

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดังนี้

วิธีการจัดหา
ตกลงราคา
สอบราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
วิธี e-Auction
รวม

2.1 การตรวจสอบบริหารสินทรัพย์
		ผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS ตามค�ำสัง่ S_ALR_87012050 เฉพาะ
รายการครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รบั ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าจัดหาครุภณ
ั ฑ์ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 82,370,295.94 บาท ทั้งนี้ การจัดท�ำทะเบียนคุมทรัพย์สินแยกเป็นรายปี
ทีไ่ ด้รบั ครุภณ
ั ฑ์ โดยบันทึกรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ จ�ำนวน ราคาทุน หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สถานทีต่ ดิ ตัง้
หรือการใช้งาน บริษัทที่เป็นผู้ขาย/รับจ้าง และเลขที่ GFMIS (เลขที่ GFMIS ใช้เพื่อตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ และการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี) รวมทั้งมีการจัดท�ำข้อมูลครุภัณฑ์แยก
เป็นส�ำนัก/กอง
2.2 การตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง การก่อหนีผ้ กู พันและบันทึกรายการ PO ในระบบ
GFMIS และ ระบบ e – GP
		การตรวจสอบการบันทึกรายการใบสั่งซื้อ (PO) ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 –
มีนาคม 2557 ในระบบ GFMIS โดยเรียกข้อมูลตามค�ำสัง่ ZMM_PO_RPT02 พบว่ามีรายการ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้งสิ้น 132,390,751.89 บาท แยกตามวิธีการจัดหาและสถานะใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง ดังนี้
รวมรายการ
สถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
สร้าง PO
ตั้งเบิกแล้ว รอการตั้งเบิก รอการตรวจรับ
ยกเลิก
(บาท)
6,274,468.72 3,225,595.96 270,061.58
267,667.02 2,511,144.16
1,630,000.00
1,630,000.00
35,619,881.32 6,100,832.15 3,502,230.00 18,577,538.01 7,439,281.16
71,965,720.85 11,995,619.60 3,055,680.25 53,593,235.50 3,321,185.50
16,900,681.00 2,500,295.00
8,968,287.00 5,432,099.00
132,390,751.89 23,822,342.71 6,827,971.83 83,036,727.53 18,703,709.82
		 ทั้ ง นี้ การประกาศเผยแพร่ ร าคากลาง ได้ ป ระกาศราคากลางทางเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ยกเว้นบางรายการประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ย้ อ นหลั ง ทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง (www.gprocurement.go.th) เนื่ อ งจาก
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติงานภายนอกท�ำเนียบรัฐบาล
จึงเกิดปัญหาอุปสรรค รวมทั้งช่วงเวลาระบบ e – GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้กรมบัญชีกลาง
จึงให้หน่วยงานเผยแพร่ประกาศต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง
2.3 การตรวจสอบการบริหารสัญญา
		 ตรวจสอบการจัดท�ำสัญญาตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 132 รวมจ�ำนวน 6 สัญญา การตรวจสอบการลงนามในสัญญา
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 132
วรรคแรก ซึ่งก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และะเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 ก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการ
ตามระเบียบนี้จะมอบอ�ำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดก็ได้ โดยให้ค�ำนึงถึงระดับ
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ต�ำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ การลงนาม
ในสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ และลงนามโดยผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ รวมทัง้ ได้สง่ ส�ำเนาสัญญา
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 135

ไตรมาส
ที่
1
2
3
4

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
สะสม ณ
รายไตรมาส
สิ้นไตรมาส
(%)
(%)
15
15
20
35
35
70
12
82

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
สะสม ณ
รายไตรมาส
สิ้นไตรมาส
(%)
(%)
22
22
24
46
24
70
25
95

		ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รบั งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 779,217,700 บาท ผลการตรวจสอบข้อมูล
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำหรับเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2556 เบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 6.23 ของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนงบลงทุน
ยังไม่มีการเบิกจ่าย ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดังนี้
ประเภท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
รวม

งบประมาณ
ที่ ได้รับอนุมัติ
138,143,700.00
120,336,289.70
19,761,610.30
490,976,100.00
10,000,000.00
779,217,700.00

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เบิกจ่าย
คงเหลือ
29,779,055.83 108,364,644.17
33,746,082.89 8,670,451.50 77,919,755.31
19,761,610.30
67,490.00 490,908,610.00
10,000,000.00
33,746,082.89 48,516,997.33 696,954,619.78

ส่วนที่ 2

3.1 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 1
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 147 ลงวันที่ 4
กันยายน 2556 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 3 กันยายน 2556) รับทราบมติคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐ ครัง้ ที่ 7/2556 และให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ ยเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทัง้ นี้ การเบิกจ่าย
ส�ำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก�ำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม แยกเป็นรายไตรมาส คือ
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3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) จ�ำนวน 3 เรือ่ ง ดังนี้
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3.2 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3
		 ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสส�ำหรับไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 108,542,065.43 บาท
คิดเป็นร้อยละ 13.93 ตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้ ร้อยละ 24 และการเบิกจ่ายงบลงทุน
เบิกจ่าย จ�ำนวน 1,900,845.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 ตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้
ร้อยละ 35
		 ส่วนการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 412,168,030.49 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.90 ตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้ ร้อยละ 70 และการเบิกจ่ายงบลงทุน
เบิกจ่าย จ�ำนวน 2,360,498.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 ของงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับ ตํ่ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้ร้อยละ 70 ทั้งนี้ งบลงทุนก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเภท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
รวม

งบประมาณ
ที่ ได้รับอนุมัติ
138,143,700.00
120,246,389.70
19,761,610.30
491,066,000.00
10,000,000.00
779,217,700.00

เดือนตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
เบิกจ่าย
คงเหลือ
92,430,981.23 45,712,718.77
19,933,384.78 72,362,085.00 27,950,919.92
15,977,137.00
2,360,498.76
1,423,974.54
251,910,445.50 235,014,465.50
4,141,089.00
10,000,000.00
287,820,967.28 412,168,030.49 79,228,702.23

3.3 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 4
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมจ�ำนวน
779,217,700 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
		 ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสส�ำหรับไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 334,142,311.27 บาท
คิดเป็นร้อยละ 42.88 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้ร้อยละ 25 และการเบิกจ่ายงบลงทุน
เบิกจ่ายจ�ำนวน 13,979,244.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.21 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนด
ไว้ร้อยละ 12
		 ส่วนการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 746,310,341.76 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.78 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายซึ่งก�ำหนดไว้ ร้อยละ 95 และงบลงทุนเบิกจ่าย จ�ำนวน
16,339,743.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
ซึ่งก�ำหนดไว้ร้อยละ 82 รายละเอียด ดังนี้
ประเภท
งบรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ ได้รับอนุมัติ
(1)

งบบุคลากร
138,143,700.00
งบด�ำเนินงาน 116,464,189.70
งบลงทุน
22,838,060.30
งบรายจ่ายอื่น
3,215,700.00
งบรายจ่ายอื่น 488,556,050.00
งบอุดหนุน
10,000,000.00
รวม
779,217,700.00

เบิกจ่ายสะสม
คงเหลือ
การส�ำรองเงิน
คงเหลือ
ณ สิ้นไตรมาส ก่อหนี้ผูกพัน
(เงินจูงใจ)
(5) =
ที่ 4
และยังไม่เบิกจ่าย
(4)
(1) – (2) – (3) – (4)
(2)
(3)
124,717,455.44
13,426,244.56
113,971,661.43 2,463,588.72
28,939.55
16,339,743.47 5,845,881.00
652,435.83
2,223,646.00
950,000.00
42,054.00
479,057,835.42 8,291,350.00 1,050,000.00
156,864.58
10,000,000.00
746,310,341.76 16,600,819.72 2,000,000.00 14,306,538.52
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ส่วนที่ 2

4.1 การสอบทานผลการด� ำ เนิ น งานตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือนแรก
		 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ที่ นร 0510/331 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 แจ้งก�ำหนด
ช่วงเวลาการประชุมเจรจาตัวชี้วัดรายกระทรวง ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2557 และ
ก�ำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6
เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่าง
วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2557 และได้มีหนังสือที่ นร 0510/381 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
แจ้งว่าการเจรจาตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี 2557 จะสิ้นสุดภายใน
เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งเลยก�ำหนดเวลาที่จะรายงานผลการด�ำเนินการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน จึงก�ำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นรอบ 9 เดือน
4.2 การตรวจสอบติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ตามแนวทางของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบติดตาม ปอ. 3)
		 ผลการตรวจสอบ การประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห าร
ความเสีย่ ง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบว่าการประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ไม่พบจุดอ่อนของ
การควบคุมหรือความเสี่ยงที่จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ปอ. 3) เนือ่ งจากระหว่างการปฏิบตั งิ านได้ปรับมาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบันท�ำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ดังนั้น การรายงานผลรอบ 6 เดือนแรก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงไม่ต้องด�ำเนินการจัดท�ำแบบติดตาม ปอ.3
4.3 การสอบทานผลการด� ำ เนิ น การตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน
		 การสอบทานผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งเป็นการประเมินมิตภิ ายนอก
และมิตภิ ายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมิตภิ ายนอกไม่มตี วั ชีว้ ดั ด้านคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน
4.4 การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทางส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบ ปส.)
ผลการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมบางกิจกรรมต้องจัดท�ำแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน เพื่อให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้ การจัดท�ำระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและภารกิจ
สนั บ สนุ น รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก� ำ หนดไว้ ข องแต่ ล ะกิ จ กรรม ท� ำ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
(Operation) ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี (Financial) และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) การประเมินการควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (แบบ ปส.) จึงไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกต
ที่มีนัยส�ำคัญ

ส่วนที่ 3
งบแสดงฐานะการเงิน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

รายงานการเง�น

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำหรับงวดสิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายงานการเงิ
น
(ยังไมผานการตรวจสอบรั
บรองโดยสำนั
กงานการตรวจเง�นเเผนดิน)
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
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สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3
4

8,167,136.67
7,529,780.00
443,932.70
1,171,839.98
17,312,689.35

5
6

151,337,350.71
25,316,305.54
176,653,656.25
193,966,345.60

7
8
9

3,628,881.88
1,686,080.50
5,212,629.86
10,527,592.24

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 109

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบรายได้เเละค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

บาท

รายได้จากการด�ำเนินการ
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล

10

898,562,271.62
898,562,271.62

รายได้จากเเหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าเเละบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือเเละเงินบริจาค
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รวมรายได้จากเเหล่งอื่น

3,901.60
174,286.35
7,951,125.05
8,129,313.00

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

906,691,584.62

รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
12
13
14
15
16
17
18
19

149,550,142.88
40,769,604.23
2,197,643.00
418,681.18
635,047,434.03
16,075,034.71
51,571,953.80
10,000,000.00
7,632,174.96

913,289,668.79
6,598,084.17

ส่วนที่ 3

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าตอบเเทน ค่าวัสดุเเละค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาเเละค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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หมายเหตุ

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

บาท

380,486.80
1,900,000.00
2,280,486.80
12,808,079.04

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

217,970,561.17
(36,812,294.61)
181,158,266.56
193,966,345.60

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 111

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ส่วนที่ 3

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
		 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการ
และนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายงานในงบการเงินถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
2.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
		 รายการทีป่ รากฏในงบการเงินรวมถึงรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล
ได้แก่ เงินทุนส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยกแสดงงบการเงิน
ต่างหากไม่น�ำมาแสดงรวมในงบการเงินนี้
2.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
		 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ซึง่ เป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการให้แก่รฐั บาลภายใต้อำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้
และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของหน่วยงานทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง
ไม่วา่ รายการดังกล่าวจะเป็นรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ
2.4 การรับรู้รายได้
2.4.1 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก
จากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในรายงานรายได้แผ่นดิน
2.4.2 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง
2.4.3 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน
1.1 วิสัยทัศน์
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
1.2 พันธกิจ
		 การพัฒนาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรทีม่ รี ะบบบริหารจัดการ
ความรูด้ า้ นวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการท�ำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน
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2.5 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
		 รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงิน
ไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
2.6 วัสดุคงเหลือ
		 แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
		 อาคารรวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคาร หรือปรับปรุงให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ แสดงเป็น
ราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
		 อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจัดประเภทตามหนังสือการ
จ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2540 ของกองกฎหมายและระเบียบ ส�ำนัก
งบประมาณ
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึก
ไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่า
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
2.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ ดังนี้
		 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
15 – 40 ปี
		 อุปกรณ์
2 – 12 ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 – 15 ปี
2.10 เจ้าหนี้
		 รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
2.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 รับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาทีเ่ กิดค่าใช้จา่ ยนัน้
2.12 รายได้รอการรับรู้
		 รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และ
ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อด�ำเนินงาน
		 เงินทีไ่ ด้รบั ไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
		 เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนราชการมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็น
รายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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2.13 ทุน
รับรูเ้ มือ่ เริม่ ปฏิบตั ติ ามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึง่ เกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์
และหนี้สิน
2.14 ภาระผูกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีทมี่ ผี ลผูกพันต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในระยะยาว แต่ไม่สามารถรับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ ได้ เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนว่าส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะต้องสูญเสียหรือการทีม่ ผี ลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ ช�ำระภาระผูกพันนัน้
หรือไม่ สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น						
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

29,278.00
1,900,000.00
5,816.00
(5,816.00)
1,125,683.71
1,337.50
5,110,837.46
8,167,136.67
บาท
400,000.00
7,129,780.00
7,529,780.00

เงินจ่ายล่วงหน้า เป็นเงินมัดจ�ำล่วงหน้า 50% ของราคาทีต่ กลงสัง่ จ้างกรมธนารักษ์
ในการจัดท�ำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 4 สัญญา จ�ำนวนเงิน 6,932,280 บาท และ
ตกลงสั่งจ้างศูนย์การแปล และงานล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลหนังสือเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 532/2557 จ�ำนวน 197,500 บาท ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0404/42320 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง ระเบียบการสั่งจ้าง
ท�ำสิ่งของต่าง ๆ ของเงินทุนหมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
พักเงินนำ�ส่ง
หัก พักรอ Clearing
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท

ส่วนที่ 3

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
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หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)				
อาคารสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำ�นักงาน
อาคารสำ�นักงาน (สุทธิ)
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (สุทธิ)
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน (สุทธิ)

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สุทธิ)

บาท
270,022,579.28
(197,065,691.20)
72,956,888.08
2,070,182.50
(780,868.13)
1,289,314.37
24,400,373.05
(12,171,117.19)
12,229,255.86
819,200.00
(578,417.57)
240,782.43

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สุทธิ)

5,937,451.83
(2,085,412.22)
3,852,039.61

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สุทธิ)
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์โรงงาน (สุทธิ)

17,333,592.91
(3,668,295.46)
13,665,297.45
903,175.39
(249,951.75)
653,223.64
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ
แพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สุทธิ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์อื่น (สุทธิ)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

856,700.00
(3,285.97)
853,414.03
7,704.00
(6,938.88)
765.12
187,764,544.47
(142,191,278.63)
45,573,265.84
1,963,349.54
(1,940,250.26)
23,099.28
158,455.82
(158,450.82)
5.00
151,337,350.71
บาท
80,398,404.56
(55,082,099.02)
25,316,305.54

งบแสดงฐานะการเงิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สุทธิ)

บาท

ส่วนที่ 3

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)				
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หมายเหตุที่ 7 เจ้าหนี้ระยะสั้น						
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

3,531,967.58
96,914.30
3,628,881.88

หมายเหตุที่ 8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำ�คัญค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
เงินประกันอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
4,962,168.86
250,461.00
5,212,629.86

หมายเหตุที่ 10 รายได้จากงบประมาณ					

ส่วนที่ 3

บาท
221,512.76
1,464,567.74
1,686,080.50

หมายเหตุที่ 9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น						

งบบุคลากรจากรัฐบาล
งบลงทุนจากรัฐบาล
งบดำ�เนินงานจากรัฐบาล
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
งบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล
งบกลางจากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
รวมรายได้จากงบประมาณ

บาท

บาท

125,625,637.64
38,110,999.63
123,924,429.20
10,000,000.00
482,462,181.42
119,248,555.45
(809,531.72)
898,562,271.62
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110,214,882.69
2,063,140.00
311,128.81
8,141,775.57
122,460.38
6,238,336.80
1,013,718.36
9,378,776.90
3,295,157.20
358,000.00
5,230.00
968,793.50
1,844,045.96
2,766,068.95
162,750.60
351,532.00
540,500.00
1,773,845.16
149,550,142.88

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
ค่าจ้าง
เงินรางวัล
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกรพ.เอกชน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในรพ.เอกชน
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ�
ตำ�แหน่ง
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

บาท

ส่วนที่ 3

หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
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หมายเหตุที่ 12 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ						
เงินบำ�เหน็จ
เงินบำ�เหน็จตกทอด
เงินบำ�เหน็จดำ�รงชีพ
บำ�นาญปกติ
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำ�นาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำ�นาญ
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำ�นาญตาย
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำ�นาญ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำ�นาญ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำ�นาญ
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
บำ�เหน็จรายเดือนสำ�หรับการเบิกเงินบำ�เหน็จ
รวมค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

423,323.70
1,213,712.00
1,826,856.00
28,475,675.25
455,030.40
3,192,974.46
192,074.40
4,103,360.80
612,792.52
118,663.70
46,157.00
0
135,984.00
40,796,604.23

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
ค่าเบี้ยเลี้ยง-ในประเทศ
ค่าที่พัก-ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บาท

บาท
1,474,933.00
718,000.00
4,710.00
2,197,643.00
บาท
25,020.00
60,250.00
245,511.18
87,900.00
418,681.18
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หมายเหตุที่ 15 ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย				

66,770,005.05
11,611,453.94
617,428.08
176,746.85
410,200.00
202,650.00
1,244,975.67
4,057,582.54
600.00
6,549,501.36
3,301.05
35,066,140.75
508,336,848.74
635,047,434.03

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวมค่าสาธารณูปโภค

บาท

4,905,488.90
279,770.80
1,446,737.88
9,104,812.13
338,225.00
16,075,034.71

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุที่ 16 ค่าสาธารณูปโภค						

ส่วนที่ 3

ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
รวมค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

บาท

120

รายงานประจ�ำปี 2557

หมายเหตุที่ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย				
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

13,739,583.83
134,926.70
1,866,551.81
107,976.02
202,680.01
664,415.12
179,919.66
3,285.97
963.00
22,987,622.80
195,006.65
11,489,022.23
51,571,953.80

หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการดำ�เนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำ�ไร
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนที่ 3

บาท

10,000,000.00
10,000,000.00

หมายเหตุที่ 19 ค่าใช้จ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายอื่น
หัก TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง
TE-ปรับเงินฝากคลัง
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

บาท

บาท
7,632,174.96

(8,746,488.65)
8,746,488.65
7,632,174.96
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หมายเหตุที่ 20 รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม					

30,214,210.44
6,598,084.17
36,812,294.61

หมายเหตุที่ 21 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ					

366,300.00
44,568.00
0.00
410,868.00
5,629.81
334,626.00
426,683.89
3,301.05
770,240.75
1,181,108.75
1,181,108.75
(1,181,108.75)
0.00

งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้ค่าขายหนังสือราชการ
รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด
รายรับจากการขายครุภัณฑ์
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รายได้จากค่าปรับอื่น
รายได้เงินเหลือจ่าย
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

บาท

ส่วนที่ 3

รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บวก รายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม

บาท
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หมายเหตุที่ 21 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (ปี 2557)
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน ผูกพันปี 2558

เบิกจ่าย

หน่วย : บาท
คงเหลือ

1. เเผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเเผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
116,831,200.00
103,734,465.44 13,096,734.56
งบบุคลากร
105,558,889.70
งบด�ำเนินงาน
2,463,588.72 103,072,152.85
23,148.13
21,338,060.30
งบลงทุน
5,845,881.00 14,939,743.47
552,435.83
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
3,215,700.00 950,000.00
2,223,646.00
42,054.00
รวม
246,943,850.00 950,000.00 8,309,469.72 223,970,007.76 13,714,372.52
ผลผลิต การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เเละการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบบุคลากร
21,312,500.00
งบด�ำเนินงาน
10,905,300.00
งบลงทุน
1,500,000.00
งบเงินอุดหนุน
10,000,000.00
485,750,300.00
งบรายจ่ายอื่น
529,468,100.00
รวม
2. เเผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20,982,990.00
10,899,508.58
1,400,000.00
10,000,000.00
6,788,450.00
6,788,450.00

478,827,027.42
522,109,526.00

329,510.00
5,791.42
100,000.00
134,822.58
570,124.00

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามเเผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

2,805,750.00 1,050,000.00 1,502,900.00
230,808.00
22,042.00
2,805,750.00 1,050,000.00 1,502,900.00
230,808.00
22,042.00
779,217,700.00 2,000,000.00 16,600,819.72 746,310,341.76 14,306,538.52

หมายเหตุประกอบ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 746,310,341.76 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของงบประมาณที่ได้รับ
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หมายเหตุที่ 22 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (ปี 2556)
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิกสุทธิ
เหลื่อมปี (สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2558

เบิกจ่ายปี 2557

คงเหลือ

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
7,869,695.29
1,250,900.00
งบลงทุน
9,510,600.00
283,900.00
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
1,100,000.00
250,000.00
รวม
18,480,295.29 1,784,800.00
ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-

6,618,795.29
9,226,700.00
850,000.00
16,695,495.29

-

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน

-

2,832,011.57

-

1. เเผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการเเผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

31,200.00

31,200.00

-

-

-

184,000.00

184.000.00

-

-

-

รวม

3,047,211.57

215,200.00

-

รวมทั้งสิ้น

21,527,506.86

2,000,000.00

งบรายจ่ายอื่น

หมายเหตุประกอบ

2,832,011.57

-

19,527,506.86

งบกลางประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสัญญาที่ 39/2556 วงเงินตาม
สัญญา 1,880,471 บาท ก�ำหนดส่งมอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50
คงเหลือจ�ำนวน 940,235.50 บาท ก�ำหนดส่งมอบวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน 2557
งบกลางประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นรายการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสัญญาที่ 27/2556 จ�ำนวน
49,798,810 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เงินจูงใจปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�ำหรับเป็นค่าพัฒนาองค์กร จ�ำนวน 3,500,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันรวมเป็นเงิน
3,495,711.40 บาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 504,740.40 บาท เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�ำนวน 2,990,971 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

-

ส่วนที่ 3

งบลงทุน

2,832,011.57
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หมายเหตุที่ 23 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (ปี 2554)
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิกสุทธิ
เหลื่อมปี (สุทธิ)

ไม่มีหนี้ผูกพัน

ผูกพันปี 2558

เบิกจ่ายปี 2557

คงเหลือ

1. เเผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการเเผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร

-

-

-

-

-

งบด�ำเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

12,273,525.16

-

12,273,525.16

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

รวม
12,273,525.16
ผลผลิต การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-

12,273,525.16

-

งบบุคลากร

-

-

-

-

-

งบด�ำเนินงาน

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

12,273,525.16

ส่วนที่ 3

งบแสดงฐานะการเงิน

งบรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

12,273,525.16

หมายเหตุที่ 24 ภาระผูกพัน

-

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภาระผูกพันตามสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 16 รายการ
เป็นจ�ำนวนเงิน 16,744,649.72 บาท รายละเอียดดังนี้

1. เงินงบประมาณ 							
ปี 2557 จำ�นวน 15 รายการ เป็นเงิน

บาท

16,600,819.72

2. เงินนอกงบประมาณ
ปี 2557 จำ�นวน 1 รายการ เป็นเงิน

143,830.00

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมายเลขโทรสาร

รายนามผู้บริหาร
0 2282 8152
0 2280 9051

0 2280 9000 ต่อ 412 0 2281 9006
0 2280 9000 ต่อ 408 0 2280 0881
0 2280 9000 ต่อ 220 0 2280 9050
และ 221
0 2280 9000 ต่อ 212 0 2280 9049
0 2356 5469
0 2282 8087
0 2280 9000 ต่อ 231

0 2280 0731
-

0 2280 9000 ต่อ 553 0 2282 0147
0 2280 9000 ต่อ 221 0 2280 9082

อีเมล

ampon.k@soc.mail.go.th
somchai.p@soc.mail.go.th
ph_somchai@hotmail.com
sibpun.w@soc.mail.go.th
ruchira.r@soc.mail.go.th
supasin.s@soc.mail.go.th
supasin_su@hotmail.com
wannapid.j@soc.mail.go.th
wannapid@hotmail.com
teerapong.w@soc.mail.go.th
thteerapong04@yahoo.com
rapibhat.c@soc.mail.go.th
rapibhat@gmail.com
suchart.v@soc.mail.go.th

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวยุภา ทองถม
0 2280 9000 ต่อ 458 0 2280 9043
yupa.t@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
food_good@hotmail.com
นายนรุตม์ ธัญวงษ์
0 2280 9000 ต่อ 111 0 2280 9044
narut.t@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
narut1814@gmail.com
acoc@soc.mail.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
0 2280 9000 ต่อ 213 0 2280 1900
คอร์รัปชัน
0 2280 1901 และ
0 2356 5494
1. ส�ำนักบริหารกลาง
นางอุดมพร เอกเอี่ยม
0 2280 9000 ต่อ 101 0 2280 9014
udomporn.a@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ 0 2280 9000 ต่อ 103 0 2280 9041
-ว่าง-

ภาคผนวก

นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาวรุจิรา ริมผดี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสุชาติ วิภาสธวัช
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์

ส่วนที่ 4

รายนาม
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รายนาม
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นางประไพ ด�ำสะกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
- ว่าง นางสาววัลภา สุขผล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มช่วยอ�ำนวยการ
นางวิบูลย์ลักษณ์ มีชัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

0 2280 9054 และ 0 2280 9046
0 2280 9000 ต่อ 118
0 2280 9000 ต่อ 108 0 2280 9043

อีเมล

prapai.d@soc.mail.go.th
-

0 2280 9000 ต่อ 570 0 2280 9043

wanlapa.s@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ต่อ 402 0 2280 6263

Viboonlak.m@soc.mail.go.th

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 545 0 2280 9091

chanita.o@soc.mail.go.th

นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 336 0 2280 9066
นางจุฑารัตน์ วรรณโอทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 541 0 2280 8155
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
- ว่าง –
นางพัชราภรณ์ แพทอง
0 2280 9000 ต่อ 542 0 2280 9091
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3. ส�ำนักนิติธรรม
นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
0 2280 9000 ต่อ 301
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนิติธรรม
นายสมโภช ประเสริฐดี
0 2280 9000 ต่อ 307
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมายสังคม
0 2280 9000 ต่อ 309
นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และคมนาคม
0 2280 9000 ต่อ 308
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย
ความมั่นคง
- ว่าง 0 2280 9000 ต่อ 304 0 2280 9058
นางบุณณิกา วงศ์วานิช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนิติบัญญัติ
และองค์กรอิสระ

chutarat.w@soc.mail.go.th
chutarat.bee@hotmail.com
patcharaporn.p@soc.mail.go.th
sawitre.c@soc.mail.go.th
sompoch.p@soc.mail.go.th
jarupart.k@soc.mail.go.th
boonnika.w@soc.mail.go.th
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หมายเลขโทรสาร

อีเมล

นายพงศ์เทพ พ่วงเสมา
0 2280 9000 ต่อ 123
pongtea.p@soc.mail.go.th
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา
นายสิริทัศน์ อาภะระโณ
0 2280 9000 ต่อ 310 0 2280 9058
siritat.a@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ
0 2280 9000 ต่อ 431 0 2280 9076
somsmorn.m@soc.mail.go.th
นางสมสมร มังคลพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงาน
สารสนเทศ
0 2280 9000 ต่อ 437
patchara.s@soc.mail.go.th
นางสาวพัชรา สวาทะสุข
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2280 9000 ต่อ 434
prawit.a@soc.mail.go.th
นายประวิทย์ อมรฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 437 0 2280 9076
wanna.s@soc.mail.go.th
นางสาววรรณา ศรีนนท์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี
นางสาววันทนี เฉลิมชัย
0 2280 9000 ต่อ 459
wantanee.c@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
5. ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
0 2280 9075
0 2282 8165
panyapon.s@soc.mail.go.th
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ
0 2280 9013
0 2280 1446
wanvimol@soc.mail.go.th
นางวรรณวิมล สินุธก
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานสังคม
0 2282 7194
0 2280 1446
supawadee.l@soc.mail.go.th
นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานความมั่นคง
และบริหารราชการ
นางอุทุมพร พัฒนกาญจน์
0 2282 8165
0 2282 8165
uthomporn.p@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
6. ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
0 2282 9961 0 2280 0 2280 9059
onfa.v@soc.mail.go.th
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
9000 ต่อ 314
onfavejj@yahoo.com
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 320 0 2280 9064
karuna.j@soc.mail.com
นางสาวกรุณา จุฑานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล
และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาคผนวก
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นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานเกษตร
และพาณิชย์
นางสาวกฤษณา นิลศรี
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งาน การต่างประเทศ
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรม
นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการเงิน
และการคลัง
นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพลังงาน
นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ
นายประเสริฐ โชคกิจ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

0 2280 9000 ต่อ 321 0 2280 9064

orwadee.s@soc.mail.go.th
orwadee@yahoo.com

0 2280 9000 ต่อ 323 0 2280 9064

kritsana@soc.go.th

0 2280 9000 ต่อ 328 0 2280 9064

tawatchai.c@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ต่อ 331 0 2280 9064

pariyanongcran@soc.go.th

0 2280 9000 ต่อ 322 0 2280 9064

atinop.p@soc.mail.go.th
atinop@soc.go.th
prasert.c@soc.mail.go.th

0 2280 9000 ต่อ 319 0 2280 9059

7. ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
somsri.n@soc.mail.go.th
0 2280 9000 ต่อ 446 0 2280 1900
นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี
และ 0 2282 8650 0 2280 1901 และ n.somsri@gmail.com
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
0 2356 5494
และประสานงานคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 447
warangoon.s@soc.mail.go.th
นางวรางกูร สรรพนรเศรษฐ์
และ 0 2356 5492
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหารงาน
0 2280 9000 ต่อ 450
dararath.i@soc.mail.go.th
นางดารารัตน์ อินทโสภา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานจัดท�ำ
ผลงานรัฐบาลและงานพิเศษอื่น ๆ
0 2280 9000 ต่อ 448
kanchalee.j@soc.mail.go.th
นางสาวกัญชลี จ�ำนงค์วงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานแผนงาน และ
งานติดตามผลการด�ำเนินการตามแผน
และมติคณะรัฐมนตรี
0 2280 9000 ต่อ 453
supaporn.k@soc.mail.go.th
นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประมวล
มติคณะรัฐมนตรี
นางสาววัชรี สิงหราช
0 2280 9000 ต่อ 455
vacharee.s@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
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หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

8. ส�ำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
0 2280 9070
0 2280 9070
sompoch.r@soc.mail.go.th
0 2280 9000 ต่อ 415

ส่วนที่ 4

ภาคผนวก

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
0 2280 9000 ต่อ 416 0 2280 9072
phumintra.p@soc.mail.go.th
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์
0 2280 9094
pphumintra@yahoo.com
นายธีระพงษ์ รักษายศ
0 2280 9000 ต่อ 417 0 2282 8224
teerapong.r@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์
0 2280 9000 ต่อ 421 0 2280 9000
chaiyaphorn.p@soc.mail.go.th
นายชัยพร พงษ์จินดากร
ต่อ 421
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสถาปนา
และแต่งตั้ง 1
0 2280 9000 ต่อ 423 0 2280 9000
nattaya.p@soc.mail.go.th
นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์
ต่อ 421
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสถาปนา
และแต่งตั้ง 2
นางกรรณิกา งามท้วม
0 2280 9000 ต่อ 414 0 2280 9072
kannika.n@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานลิขิต
0 2280 9000 ต่อ 423 0 2280 9000
somchai.pi@soc.mail.go.th
นายสมชาย พิณนุวัตร
ต่อ 421
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายสถาพร ทรงพร
0 2280 9086
0 2280 9086
sathaporn.s@soc.mail.go.th
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานฐานันดร
0 2280 9000 ต่อ 401 0 2280 9042
thavapong.o@soc.mail.go.th
นายธวพงศ์ อ่อนนุช
0 2282 8183
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 0 2280 9000 ต่อ 429 0 2280 9072
- ว่าง –
9. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
0 2244 8103
0 2243 0616
cgpo@live.com
นายสมชัย หิรัญญะวณิชย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 133

คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2557
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
นางสาวรุจิรา ริมผดี
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานคณะท�ำงาน
นายสมชาย พฤฒิกัลป์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะท�ำงาน
นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
นายสุชาติ วิภาสธวัช

ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักบริหารกลาง
นางอุดมพร เอกเอี่ยม
นางสาววัลภา สุขผล
นางสุวิดา เอี่ยมส�ำอางค์
นางสาวลักขณา ก�ำเหนิดพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
นางล�ำพลึง เพ็งตะโก

ผู้อ�ำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนิติธรรม
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ

ส่วนที่ 4

นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
นายจารุพัฒน์ คุ้มรุ่งเรือง

ภาคผนวก
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ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ
นางสมสมร มังคลพันธุ์
นางสาววรรณา ศรีนนท์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
นางวรรณวิมล สินุธก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
นายศุภเมศฐ์ ศิริกุลชัยรักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี
นางสาวกัญชลี จ�ำนงค์วงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
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