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พระราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนทุกคน. ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำ�ความเข้าใจถึงความสำ�คัญ
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ� ด้วยความอุตสาหะเสียสละ
และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่. งานของแผ่นดินทุกส่วน
จักได้ดำ�เนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำ�เร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

วิสัยทัศน์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นกลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

สารบัญ
พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2560
สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาพเครื่องหมายราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำเนียบผู้บริหาร
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และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
ส�ำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์

71

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญ
ในราชกิจจานุเบกษา
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แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
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กรอบยุทธศาสตร์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2560 - 2564
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อัตราก�ำลังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตรวจสอบภายในของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
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ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

27
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หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญยิ่ง
ของประวัตศิ าสตร์ชาติไทย เนือ่ งจากเป็นปีแห่งการสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของปวงชนชาวไทย
ทัง้ ประเทศ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนาผูย้ งิ่ ใหญ่ของประเทศและของโลกได้เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแผ่นดินใหม่
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ต่อจากพระบรมราชชนก
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนชาวไทยสื บ ไป ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แ ละจะสนองพระราชปณิ ธ านโดยการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ดังวิสยั ทัศน์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทวี่ า่
“ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับราชการในพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อบรรลุพันธกิจตามกฎหมายในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ คณะรัฐมนตรี
ส่วนราชการ และประชาชน และได้กำ� หนดยุทธศาสตร์เพือ่ เป็นแนวทางน�ำไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าวข้างต้น รวม 5 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (2) การพัฒนาระบบติดตาม
การด�ำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ (4) การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา และ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดท�ำเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์และจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุก การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภารกิจหลักดังกล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มผลักดันงานในภารกิจและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สำ� เร็จลุลว่ ง ซึง่ ผมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่าน
มีก�ำลังกายและใจที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป และที่ส�ำคัญในระยะต่อจากนี้
เป็ น ต้ น ไปจะขอความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นเพื่ อ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ส�ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น คณะรั ฐ มนตรี
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ทัง้ นี้ เพือ่ ความผาสุกและประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้มคี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนสืบไป
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(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

ภาพเครือ่ งหมายราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พื้นรูปทรงเสมาสีเขียวนวล ขอบสีทอง
หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน

รูปพานรัฐธรรมนูญ
และพระอุณาโลมสีทอง
ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองชั้น

ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง)
พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีด�ำ)
พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เบื้องล่าง เป็นแพรแถบสีแดง
บรรจุอักษรคติพจน์ว่า
“รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา”
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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ภาพท�ำเนียบผู้บริหาร

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร เอกเอี่ยม

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางวรรณวิมล สินุธก

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว

ที่ปรึกษาประจ�ำ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจ�ำ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี

นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางประไพ ด�ำสะกุล
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเลขาธิการ

นายนรุตม์ ธัญวงษ์

ผู้อ�ำนวยการ
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรตั นะ นางสาวกรุณา จุฑานนท์
ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผู้อ�ำนวยการกองอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้อ�ำนวยการ
กองพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

นายศิริ เลิศธรรมเทวี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวม
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนผังการแบ่งส่วนราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ส�ำนักงบประมาณ

ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ของนายกรัฐมนตรี
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รัฐวิสาหกิจในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมาย ภายใต้การก�ำกับของนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โครงสร้างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานภายใน
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักงานเลขาธิการ
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
กองบริหารสารสนเทศ
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(Service Delivery Unit: SDU)
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
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ภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน

อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการด�ำเนินการ
เสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ขอรับความยินยอม หรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ที่เกี่ยวกับภารกิจ ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ที่จะต้องขอ
พระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ�ำนาจหน้าที่แก่ประชาชน

1. ส�ำนักงานเลขาธิการ
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน�ำเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี และการน�ำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(3) ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�ำนวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดใน
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจน
การให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ รวมทัง้
การจัดท�ำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) ก� ำ หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ ระบบ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้อง
กับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค�ำสั่งส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน�ำร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจัดท�ำค�ำชี้แจงและค�ำให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและประสานติดตาม
การด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน�ำร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องขอรับความยินยอมหรือความ
เห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อน
รับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณา
ด�ำเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัย
ของศาล และเรื่องส�ำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. กองบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็น
ศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ส ่ ว นราชการภายใน
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนติ ด ตามและรายงานความก้ า วหน้ า ของการด� ำ เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(4) ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) ก�ำหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายพิเศษของ
คณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบราชการ ความมัน่ คง และการต่างประเทศ
และแจ้งค�ำสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมายหรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท�ำและเผยแพร่รายงานแสดงผล
การด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ
ปรั บ เปลี่ ย นแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามนโยบายของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ำค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อรัฐสภา
จัดพิมพ์และเผยแพร่คำ� แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท�ำข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพือ่ ประสานงาน
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่ ของรัฐในการน�ำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ จัดท�ำข้อมูลความเห็น
ของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล
(4) ด� ำ เนิ น การพั ฒ นา ก� ำ หนดวิ ธี ก าร แนวทาง รู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น งานของผู ้ ป ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
(5) ด�ำเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ด�ำเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(6) ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์กร จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
การบริหารการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
เร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) ก�ำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการ
ในพระองค์ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านหน้ า พระที่ นั่ ง ในพระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี การพระราชกุ ศ ลต่ า ง ๆ และ
งานเสด็จพระราชด�ำเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ ราชการที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี จ ะต้ อ งกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าหรื อ
ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากต�ำแหน่งของข้าราชการและบุคคล
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท�ำ
ประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(4) ก�ำหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริ ย าภรณ์
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับ
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก�ำหนดมาตรฐานและ
รายละเอี ย ดประกอบแบบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และการวางแผนการสร้ า ง การซ่ อ มและการจ่ า ย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ
ต�ำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
(6) ตรวจสอบ จ�ำแนกประเภท และจัดล�ำดับการประกาศเรือ่ งต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท�ำข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
โดยใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ บริการประชาชนในเรือ่ งกฎหมายและเรือ่ งส�ำคัญต่าง ๆ ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
(1) ประสานการด�ำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(2) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานในโครงการทุ น การศึ ก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานและก�ำหนดแนวทางและวิธีการด�ำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(2) สนั บ สนุ น งานทางวิ ช าการและงานธุ ร การแก่ ฝ ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการในส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(2) ประสานงาน เร่งรัด และก�ำกับให้ส่วนราชการในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)
(1) รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(2) ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(3) วิ เ คราะห์ แ ละเสนอแนะแนวทางหรื อ มาตรการในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล หรื อ มติ ข อง ป.ย.ป.
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกลัน่ กรองอืน่ ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(4) กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่
จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(5) สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�ำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่
(6) หน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
(1) ให้ บ ริ ก ารแก่ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง ปวงในการจั ด ท� ำ
ราชกิจจานุเบกษา
(2) ให้บริการแก่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์
(3) ให้บริการแก่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร กฎหมาย
รายงานประจ�ำปี ก�ำหนดการต่าง ๆ เป็นต้น

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

17

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

พันธกิจ
1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่สำ�คัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน
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การพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูล
ส�ำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
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ระบบการบริหารจัดการและระบบงาน
มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ส่วนราชการรายงานผลการ
ด�ำเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล
การด�ำเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สลค. เป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลส�ำคัญ

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต

ระบบงานราชกิจจา
นุเบกษามีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส�ำคัญ
ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ใน
การวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2

วิสัยทัศน์: ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราขการ
และคุณภาพการให้บริการ

การพัฒนาองค์กร

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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กลยุทธ์

(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (ระเบียบฯ
และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
(2) พั ฒ นา/ถ่ า ยทอด/บริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ใ นการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดทำ�ร่าง
มติคณะรัฐมนตรี
(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทำ�และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกีย่ วกับราชการในพระองค์
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกีย่ วกับราชการในพระองค์
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์

กลยุทธ์

(1) พัฒนาฐานข้อมูลการคิดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนากลไกผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการดำ�เนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(5) พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

2.1 ส่วนราชการรายงานผลการดำ�เนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กำ�หนด
2.2 คณะรั ฐ มนตรี มี ข้ อ มู ล การติ ด ตามผลการดำ � เนิ น การ
ตามนโยบายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่อง
อย่างรอบด้าน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของประชาชน
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมคี วามถูกต้องชัดเจนสามารถปฏิบตั ไิ ด้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพร้อมตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดำ�เนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สำ�หรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

กลยุทธ์

(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงานราชกิจจานุเบกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้
รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) พัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะรองรับเทคโนโลยีในการเผยแพร่

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง/
การพัฒนาในอนาคตและมีทกั ษะในการวิเคราะอย่างมีเหตุผล
(2) และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง)
(3) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลีย่ นแปลง (ทุกกลุม่ ภารกิจ)
(4) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มมี าตรฐาน มีประสิทธิภาพและทันสมัย
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าประสงค์

5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ทุสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5.3 การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนกการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน
4.1 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมายและข้อมูล
สำ�คัญ
4.1 ประชาชนรับข้อมูลสำ�คัญในราชกิจจานุเบกษาอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสำ�คัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย
และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นำ�เสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

แผนงานในภารกิจหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

แผนงานในภารกิจหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 1 : การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

วิสัยทัศน์รัฐบาล
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564

ค่านิยมหลักขององค์กร
ค่านิยมหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาจากค�ำว่า “CABINET” ซึ่งมีความหมายเพื่อสื่อถึงการท�ำงานของบุคลากร
ในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ

| Confidential

การรักษาความลับของราชการ
การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการให้แก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

| Accuracy
ความแม่นย�ำ

การท�ำงานที่ต้องมีความแม่นย�ำ และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ ในการอ้างอิงและวิเคราะห์

| Best Expertise

ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ได้จากการฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์

| Integrity

การยืนหยัดในความถูกต้อง
ความส�ำนึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาค�ำมั่น
สัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

| Networking and Teamwork
การสร้างเครือข่ายและการท�ำงานเป็นทีม

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ ใจ มีเจตนาดี เปิดใจ
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อ
ความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

| Express

ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเวลาที่ก�ำหนด และทันสถานการณ์

| Transparency
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

การท�ำงานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชน

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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อัตราก�ำลังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 401 อัตรา จ�ำแนกเป็น
ข้าราชการ 317 อัตรา ลูกจ้างประจ�ำ 24 อัตรา และพนักงานราชการ 60 อัตรา
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พนักงานราชการ

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

ขาราชการ

งบรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
รายการบุคลากรภาครัฐ / รายการงบกลาง
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ�
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจ�ำ
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 งบด�ำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

หน่วย : บาท
ประจำ�ปี 2560
1,004,253,700
141,571,400
141,571,400
138,030,400
127,164,100
120,494,100
6,670,000
10,866,300
3,541,000
3,541,000

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
1. งบด�ำเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งบรายจ่ายอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี

862,682,300

180,908,400
115,916,000
103,842,700
12,073,300
62,054,300
62,054,300
29,362,900
32,691,400
2,938,100
2,938,100

ผลผลิต การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. งบด�ำเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.2 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์
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681,773,900
11,461,400
11,461,400
10,400,000
10,400,000
10,400,000
10,000,000
10,000,000
649,912,500
595,532,500
54,250,000
130,000
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในแต่ละองค์ประกอบการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพรวมผลการปฏิบัติ
ราชการ (ผลการประเมินตนเอง) อยู่ในระดับคุณภาพ โดยมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
		 องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�ำงานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Functional Based) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมผี ลการด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ทัง้ ในด้านการน�ำเรือ่ ง
เสนอคณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ค วามเห็ น ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ป ระกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
การประสานงานและติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด การจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด
และสามารถด�ำเนินการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนดได้สูงกว่าเป้าหมาย
		 องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ
ด�ำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ตามเป้าหมาย โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส�ำคัญและเรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ สรุปสาระ
ส�ำคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในเว็บไซต์
Facebook และสื่อสิ่งพิมพ์
องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 96.93 นอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม โดยการเผยแพร่กฎหมายส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐเกีย่ วกับการเผยแพร่กฎหมายทีส่ ำ� คัญ ซึง่ เป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มกราคม 2560)
โดยน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของกฎหมายว่าตราขึ้นโดยมีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีผลกระทบกับใครอย่างไร
วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเพื่อแสดงรายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าว
ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐสามารถรับรูแ้ ละมีความเข้าใจเกีย่ วกับการประกาศและบังคับใช้กฎหมายได้มากขึน้
รวมทั้งได้พัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแบบอัจฉริยะ
(Smart SOC IT Monitoring) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานภาพการท�ำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในลักษณะ Online Realtime ท�ำให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ท�ำให้
การบริการข้อมูลแก่คณะรัฐมนตรี ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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		 องค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Based) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สามารถด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้ตามเป้าหมาย โดยด�ำเนินแผนงานการสร้างและพัฒนา
บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็น Intelligent Agent ด้วยการสร้างระบบการสรรหาบุคลากรแนวใหม่
(New Recruitment) โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการ เพื่อคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน
(Training Project) ทั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีในด้านการคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (New HRD Scheme) โดยด�ำเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งสายงานหลัก สายงาน
สนับสนุน ครอบคลุมข้าราชการทุกระดับการบริหารจัดการความรู้ และด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
รวมทั้งการรักษาก�ำลังคนคุณภาพของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตารางสรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

องค์ประกอบการประเมินที่ 1
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Based)
1) ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี

8.75 8.56 คะแนน
คะแนน

2) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100 (เรื่องที่มีความเห็นประกอบการพิจารณา
จ�ำนวน 661 เรื่อง มีข้อพิจารณา จ�ำนวน 661 เรื่อง)

3) ร้อยละความส�ำเร็จในการประสานงานติดตาม
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100 (เรื่องที่ก�ำหนดให้รายงาน จ�ำนวน 57 เรื่อง
ติดตาม จ�ำนวน 57 เรื่อง)

4) ร้อยละของจ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีได้รับการจัดท�ำมติ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก�ำหนด

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100 (มติคณะรัฐมนตรีที่ต้องจัดท�ำและเผยแพร่
จ�ำนวน 2,303 เรื่อง ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน
2,303 เรื่อง)

5) ร้อยละความส�ำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด

ร้อยละ
92

ร้อยละ 100 (ร่างอนุบัญญัติที่ต้องตรวจสอบจ�ำนวน
62 เรื่อง ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 62 เรื่อง)

องค์ประกอบการประเมินที่ 2
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
1) การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.1) ร้อยละการด�ำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100
1) กฎหมายส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�ำนวน 56 เรื่อง
2) เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
ใน สลค. สาร จ�ำนวน 3 ฉบับ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
3) ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จ�ำนวน 30,865 เรื่อง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�ำนวน
30,865 เรื่อง
4) สรุปสาระส�ำคัญมติคณะรัฐมนตรี และรายงานข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�ำนวน 12 ฉบับ
5) มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จ�ำนวน
188 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก จ�ำนวน 62 เรื่อง และ
เผยแพร่ใน สลค. สาร จ�ำนวน 1 ฉบับ
6) มติคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ จ�ำนวน 2,205 เรือ่ ง
7) รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ จ�ำนวน 1 ครั้ง และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
8) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ครั้ง

1.2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�ำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ
100

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีประเด็นส�ำคัญที่ต้องชี้แจง

องค์ประกอบการประเมินที่ 3
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ฯ (Area Based)
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบการประเมินที่ 4
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation Based)
1) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ
45

ร้อยละ 96.93
(วงเงินงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ�ำนวน
972,951,909.12 บาท) เบิกจ่าย จ�ำนวน 995,421,020.44 บาท

2) ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมของส่วนราชการ

จัดทำ�ข้อ จัดท�ำสรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
เสนอฯ นวัตกรรมในการบริหารจัดการของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการเผยแพร่กฎหมายส�ำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด และการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแบบอัจฉริยะ (Smart SOC IT Monitoring)

องค์ประกอบการประเมินที่ 5
ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Potential Based)
1) การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
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ร้อยละ 100 โดยด�ำเนินแผนงานการสร้างและพัฒนา
บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เป็น
Intelligence Agent ดังนี้
1) ระบบการสรรหาบุคลากรแนวใหม่ (New Recruitment)
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการ
เพื่อคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน (Training
Project) ทั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีใน
ด้านการคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน โดยมี
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมาฝึกเรียนรู้งาน
ด้านลิขิต ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. - 15 ก.ย. 60

ตัวชี้วัด

ค่าเป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
2) การพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
(New HRD Scheme)
- การอบรมและพัฒนาบุคลากรจ�ำแนกตามกลุ่ม
ต�ำแหน่ง ประเภท และระดับต�ำแหน่ง โดยได้ด�ำเนิน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กลุม่ บุคลากรระดับช�ำนาญการพิเศษ ระดับช�ำนาญการ
ระดับปฏิบัติการ และสายงานสนับสนุน) ระหว่าง
ก.พ. - พ.ค. 60 และด�ำเนินการฝึกอบรมการจัดท�ำ
infographic เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60
- การบริหารจัดการความรู้ โดยได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้/บรรยายความรู้ 7 เรื่อง โดยมีหัวข้อส�ำคัญ เช่น
การวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม. ในมิติผลกระทบต่อส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสุขภาพ การวิเคราะห์
ภาพรวมไทย ด�ำเนินการทบทวนองค์ความรู้ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู่มือการท�ำงานของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ส�ำคัญ 74 เรื่อง จัดท�ำและปรับปรุง
คู่มือการท�ำงานแล้วเสร็จ 6 เรื่อง เผยแพร่สรุปผล
การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การบรรยายความรู้ และ
Fact Sheet ผ่านทางอินทราเน็ตหรือ Knowledge
Center และจัดกิจกรรมสนุกอ่าน สานปัญญา
ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รวม 9 ครั้ง
- การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย และมี
ความเหมาะสมกับภารกิจและงานที่รัดตัว โดยได้จัด
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Brown Bag
Meeting) 2 ครั้ง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและลงพื้นที่
ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 3 ครั้ง
3) การรักษาก�ำลังคนคุณภาพของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
- การจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและสร้างระบบ
บริหารความก้าวหน้าในสายงาน โดยได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามหลัก HR Scorecard” เมื่อวันที่ 10 - 11
ส.ค. 60
- การเลื่อนระดับที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยด�ำเนิน
การจัดท�ำ flowchart/infographic ขั้นตอนการเลื่อน
ต�ำแหน่งระดับจ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ ผลการปฏิบัติราชการข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จากการประเมินตนเองของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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ผลการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ ราชการของคณะรั ฐ มนตรี
การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ประกอบกับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ (Roadmap) ของรัฐบาล การตรากฎหมาย การมีมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิง
นโยบายที่เน้นการติดตามผลการด�ำเนินการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
การจัดท�ำแผนบริหารราชการ 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนางานและพัฒนาองค์กรควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน) รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พันธกรณีหรือเงื่อนไขที่องค์กรระหว่าง
ประเทศก�ำหนดให้ไทยต้องด�ำเนินการ ปัญหาเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ ปัญหาของประเทศที่สะสมเป็นเวลานาน
และข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ปรับโครงสร้างและแบ่งกลุ่มภารกิจ (Cluster) ของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
(1) กลุ ่ ม ภารกิ จ งานเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ บู ร ณาการการท� ำ งานวิ เ คราะห์ เ พื่ อ เสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ เรื่ อ งเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการน� ำ เรื่ อ งเข้ า บรรจุ ใ น
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวท�ำให้การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ รอบด้าน ทันเหตุการณ์
(2) กลุ ่ ม ภารกิ จ งานติ ด ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละเสนอแนะเชิ ง นโยบาย เพื่ อ พั ฒ นางานติ ด ตามผล
การด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
การวิเคราะห์เรื่องคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพัฒนางานติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจะให้
ความส�ำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ และจะสร้าง
เครื อ ข่ า ยในการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การตาม
มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์และให้ความเห็น
เชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและขับเคลื่อน
นโยบายในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
การวิ เ คราะห์ เรื่ อ งเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี จ ะบู ร ณาการกระบวนการจั ด ท� ำ ประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และการจัดท�ำองค์ความรู้ รวมทั้งบูรณาการความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูล
ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เป็ น ไปตามความต้ อ งการของผู ้ ใช้ ง านและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การวิ เ คราะห์ เรื่ อ งเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
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(3) กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์ เพื่อบูรณาการภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์และภารกิจที่มี
ความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ทั้งในเชิงกระบวนการและความเชื่อมโยงด้านฐานข้ อ มู ล
ให้สามารถด�ำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน
(4) กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการของ 3 กลุ่มภารกิจข้างต้น โดยมีการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนกระบวนการรับเรื่องที่ส่วนราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงฐานข้อมูลการติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
		 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอดรับกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปรั บ โครงสร้ า งและแบ่ ง กลุ ่ ม ภารกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินการ โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
กลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทาง
น�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย
(กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน)
โดยมีผลการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มีจ�ำนวน 8 รายการ ได้แก่
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ
ดำ�เนินการ

1) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(กนธ., กวค., กสค., กอค.)

4

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

2) ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค.,
กอค.)

3

ต�่ำกว่า
8.75

-

-

-

8.75

8.56

3) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็น
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)

4

ต�่ำกว่า
ร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรี
มีมติตามความเห็นของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,. กสค., กอค.)

3

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

5) จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการ
ที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจาก
คลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระส�ำคัญ
(กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)

3

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

0 เรื่อง

6) ร้อยละความส�ำเร็จของการตรวจสอบร่าง
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด
(กคอ.)

3

ร้อยละ
88

ร้อยละ
90

ร้อยละ
92

ร้อยละ
94

ร้อยละ
96

ร้อยละ
98.25

7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงาน
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95.07

8) จ�ำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ�ำเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการเสนอแนะ
เชิงนโยบาย มีจ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่
เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ผลการ
ดำ�เนินการ

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1) ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงาน
ผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)

5

ร้อยละ
76

ร้อยละ
78

ร้อยละ
80

ร้อยละ
82

ร้อยละ
84

ร้อยละ 50

2) ร้อยละความส�ำเร็จในการประสานงาน/ติดตาม
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (กสค.)

5

ต�่ำกว่า
ร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ 50

3) จ�ำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
ผลการด�ำเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือ
จัดท�ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(กพต.)

5

4 เรื่อง/ 5 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 7 เรื่อง/ 8 เรื่อง/
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

4) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.)

5

ร้อยละ
70

1

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

5

82 เรื่อง

ร้อยละ
90

ไม่ได้
ด�ำเนินการ

5

ผลการ
ดำ�เนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ มีจ�ำนวน 3 รายการ ได้แก่
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

1) จ�ำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง
ผิดพลาด (กอค.)

6

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

2) จ�ำนวนครั้งที่การขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)

6

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

3) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือ
จัดท�ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
(กอค.)

3

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา มีจ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ
ดำ�เนินการ

1) จ�ำนวนครั้งที่ไม่สามารถน�ำเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (กรจ.-กอค.)

4

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

2) ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด (กรจ.-กอค.)

4

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3) ร้อยละของจ�ำนวนกฎหมายและข้อมูลส�ำคัญ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)

4

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล
ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน
(กบส., กรจ.-กอค.)

4

ร้อยละ
1

ร้อยละ
1.5

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2.5

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4.63

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง มีจ�ำนวน 7 รายการ ได้แก่
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการ
ดำ�เนินการ

1) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ที่ปรับปรุงหรือจัดท�ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด (สลธ., กบส., กพร.)

3

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ ร้อยละ 100
90

ร้อยละ
66.67

2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)

4

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
82.63

3) ร้อยละของความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ
ตามแผนชีวอนามัยความปลอดภัย (สลธ.)

3

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
90
จัดท�ำแผนฯ

4) ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
(กพร., ส�ำนัก/กอง/กลุ่ม)

4

ไม่ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

-

-

5) ร้อยละของความส�ำเร็จในการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด (กบส.)

4

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80
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-

ร้อยละ
75

ผ่านการ ยกเว้นการ
ประเมิน ด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์ ในปี 60
ที่ก�ำหนด

ร้อยละ ร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง
85
การทดสอบ
การเชื่อมโยง
ข้อมูล

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้ำ�หนัก

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

6) ร้อยละของความส�ำเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)

4

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

7) ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) (ศปท., ส�ำนัก/กอง/กลุ่ม)

3

ไม่ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด

-

-

5

ผลการ
ดำ�เนินการ

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100
75
-

ไม่ผ่านการ ไม่ผ่านการ
ประเมิน ประเมิน
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ที่ส�ำนักงาน ที่สำ� นักงาน
ป.ป.ช.
ป.ป.ช.
ก�ำหนด
ก�ำหนด

ผลงานส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
		 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นงานที่มีการปฏิบัติไม่ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางเสนอเรื่องของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเรื่องที่กระทรวง ทบวง หรือกรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องส�ำคัญ
เรือ่ งทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี เรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนดให้เสนอคณะรัฐมนตรี หรือเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบาย
รวมทั้งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีลักษณะภารกิจที่แตกต่างจากส่วนราชการอื่นที่ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
1. เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจขั้นสูง คือ เกี่ยวข้องกับบุคคลส�ำคัญ หน่วยงานส�ำคัญ และมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ในการวิเคราะห์เชิงลึก
2. เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญในระดับนโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี
3. เป็นเรื่องที่เป็นความลับ ลับมาก ลับที่สุด
4. เป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด
5. เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งใช้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเฉพาะด้ า น และ
มีประสิทธิภาพสูง
6. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน (Current issue) มีผลกระทบต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างส�ำคัญ
7. เป็นเรื่องที่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา ไม่อาจล่าช้า งานบางประเภทต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
การก�ำหนดระดับชั้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด)
8. เป็นเรือ่ งทีม่ กี ระบวนการในการปฏิบตั อิ ย่างละเอียดรอบคอบ ได้แก่ การตรวจสอบกลัน่ กรองงานและข้อมูลต่าง ๆ
และการศึกษาวิเคราะห์งานและข้อมูลต่าง ๆ การเสนอความเห็น

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

35

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรีในฐานะต่าง ๆ รวม 5 ฐานะ คือ
1) ฐานะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และเสริมข้อมูล
2) ฐานะผู้ประสานงานและติดตามมติคณะรัฐมนตรีกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่อง และหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3) ฐานะผู้เสนอข้อพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
4) ฐานะเลขานุการในการประชุมของคณะรัฐมนตรี
5) ฐานะผู้ช่วยกระทรวงหรือกรมต่าง ๆ ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล
		 จากภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ในการเป็น “กลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” และก�ำหนดเป้าหมาย
ระดับนโยบายในการสนับสนุนให้ “เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา” ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564) ใน 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ
1) ร้อยละของจ�ำนวนเรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติตามความเห็นของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีคา่ เท่ากับร้อยละ 90
ซึ่งหมายความถึง เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอแนะของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เสนอไว้ใน
PM note โดยนับเฉพาะเรื่องที่บรรจุในวาระเพื่อพิจารณา และวาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) และจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ (ไม่มีข้อทักท้วง) จ�ำนวน 2,177 เรื่อง และคณะรัฐมนตรีมติตามความเห็น
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2) จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสัง่ การทีส่ ว่ นราชการขอทบทวน เนือ่ งจากคลาดเคลือ่ นหรือไม่ชดั เจนในสาระส�ำคัญ
มีค่าเท่ากับ 0 เรื่อง โดยที่มติคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไปแล้วมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ ยู ่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ในก� ำ กั บ ดู แ ลของฝ่ า ยบริ ห าร
(คณะรัฐมนตรี) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ดังนั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส�ำคัญ อาจส่งผลให้การน�ำไป
ปฏิบัติเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รวมถึงเกิดผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน
ซึ่งจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการ
ที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส�ำคัญ มีจ�ำนวน 0 เรื่อง
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		 มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 เมื่อกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรีในการเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และเสริมข้อมูล รวมถึงการเป็นผู้เสนอ
ข้อพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบ “การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” ซึ่งก็คือ “มติคณะรัฐมนตรี” ในเรื่องต่าง ๆ นั้น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอน�ำเสนอข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

• การด�ำเนินการด้านที่อยู่อาศัย
		 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม
และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง จึงได้เสนอโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติโครงการต่าง ๆ ได้แก่

1. การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทดั ง กล่ า ว โดยปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย 10 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2568) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาวและใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการด�ำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยและ
สร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (12 กันยายน 2560) เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทดังกล่าว

2. โครงการด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ประชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
ผูส้ งู อายุ และคนพิการ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย พร้อม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�ำเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

2.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่าซื้อ) เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผูม้ รี ายได้ปานกลางค่อนข้างสูงให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง พร้อมสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่จ�ำเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560) อนุมัติการจัดท�ำโครงการพัฒนา
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 จ�ำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 หน่วย มติ (24 ตุลาคม 2560) อนุมตั กิ ารจัดท�ำ
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) รวม 1,104 หน่วย และมติ (29 สิงหาคม 2560) อนุมัติในหลักการ
การจัดท�ำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
(ประชานิเวศน์ 3) จ�ำนวน 556 หน่วย
2.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่
อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถ
เข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐานในตลาดได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (6 มิถุนายน 2560) อนุมัติ
ในหลักการการจัดท�ำโครงการอาคารเช่าส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จ�ำนวน 14 โครงการ
รวม 4,388 หน่วย
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3. โครงการที่อยู่อาศัยส�ำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ซึ่งประกอบด้วย
3.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยลักษณะเช่าซื้อเป็นของตนเอง ซึ่งเป็น
โครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(12 กันยายน 2560) เห็นชอบไว้ โดยก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินการ จ�ำนวน 98,000 หน่วย
3.2 โครงการบ้ า นพั ก ข้ า ราชการ (บ้ า นหลวง) เพื่ อ จั ด รู ป แบบที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในรู ป แบบรั ฐ สวั ส ดิ ก าร
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (24 ตุลาคม 2560) อนุมัติการจัดท�ำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)
จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี รวม 606 หน่วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการผู้มีรายได้น้อย
(รายได้ครัวเรือน ณ ปี 60 จ�ำนวน 14,001 - 20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน) และข้าราชการผู้มีรายได้
ปานกลางค่อนข้างสูง (รายได้ครัวเรือน ณ ปี 60 จ�ำนวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไป)

4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของชุมชนริมคลองและพัฒนาที่อยู่

อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(12 กันยายน 2560) เห็นชอบไว้ โดยก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย จ�ำนวน 11,004
ครัวเรือน

5. โครงการแก้ ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานี” โมเดล
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ
นายกรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งการจั ด ระเบี ย บและแก้ ไขปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด รุ ก ล�้ ำ แนวคลองและทางระบายน�้ ำ และ
เพือ่ สร้างความมัน่ คงในทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งใหม่ให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนคลองหนึง่ เดิม พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ทุกด้านอย่างทัว่ ถึง ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม โดยมีเป้าหมาย 16 ชุมชน 1,084 ครัวเรือน ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
(4 ตุลาคม 2559) รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดิน
สาธารณะ จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2559 ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ โดยมีประเด็นส�ำคัญ คือ (1) สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงแล้ว 2 รูปแบบตามความต้องการ
ของชุมชน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ ด�ำเนินการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์
มีรูปแบบบ้านเป็นอาคารสูง 2 - 3 ชั้น (2) แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินใหม่ใกล้ชุมชน เช่น สหกรณ์บ้าน
มัน่ คงไทยมุสลิมสามัคคี จ�ำกัด หรือชุมชนแก้วนิมติ จ�ำนวน 100 ครัวเรือน ได้ดำ� เนินการซือ้ ทีด่ นิ เอกชน 42 ตารางวา
มีรูปแบบบ้านเป็นบ้านแถว

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อสนับสนุนศูนย์คนไร้บ้านซึ่งบริหารจัดการและด�ำเนินการโดย

เครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 กรกฎาคม 2560) รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มคนไร้บ้าน ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร (2) การปรับปรุงอาคารศูนย์ไร้บ้าน
(สุวิทย์วัดหนู) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์พักคนไร้บ้านที่ถูกสุขลักษณะ (3) การน�ำคนไร้บ้าน
ไปสืบค้นทีภ่ มู ลิ ำ� เนาเดิม จนสามารถท�ำบัตรประชาชนได้ จ�ำนวน 61 ราย เป็นคนไร้บา้ นทีจ่ งั หวัดขอนแก่น 22 ราย
และคนไร้บ้านที่กรุงเทพมหานคร 39 ราย และ (4) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดคนไร้บ้าน
ซึ่งได้รับงานตกแต่งต้นไม้ งานขนย้ายของ รับเหมางานปูพื้น งานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่ [ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(8 มีนาคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)]
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7. โครงการบ้านประชารัฐ ซึง่ ด�ำเนินการโดยกระทรวงการคลัง เพือ่ สนับสนุนประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะผูม้ รี ายได้นอ้ ย

ที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านวิธีการให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชือ่ เงือ่ นไขผ่อนปรน โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ (18 เมษายน 2560) เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขของโครงการ
บ้านประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้สะดวกขึ้น

8. โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซึ่งด�ำเนินการโดย กระทรวงการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นการชั่วคราวและหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองบนทีด่ นิ ราชพัสดุ โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน
สนับสนุนสินเชือ่ เงือ่ นไขผ่อนปรนพิเศษ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (18 เมษายน 2560) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาเพือ่ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ
หรือปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูใ้ นระบบได้สะดวกขึน้

• การบริหารจัดการน�้ำ
(แผนงานโครงการของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง)
		 คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ ก� ำ หนดแผนการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 3 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ปี 2557 - 2560 ระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562
และระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 โดยเน้นการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นระบบครบวงจรและเกิดความ
ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ประเทศไทยมี พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง จ� ำนวนทั้ ง สิ้ น
84.2 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
และมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 45.4 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 14 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
		 ที่ ผ ่ า นมาคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
22 สิงหาคม 2560 และ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบ
แผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่คณะกรรมการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ เ สนอ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ ไ ด้
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 25 ลุม่ น�ำ้
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สรุปได้ ดังนี้
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1. แผนงานโครงการของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
อย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Area-based) จ�ำนวน 8 พื้นที่ (ครอบคลุม 18 จังหวัด) ประกอบด้วย
(1) ลุ่มน�้ำเลยตอนล่าง (2) ลุ่มน�้ำห้วยหลวง (3) ลุ่มน�้ำแม่น�้ำสงคราม (4) ลุ่มน�้ำพุง-น�้ำก�่ำ (5) ลุ่มน�้ำชีตอนบน (6) ลุ่มแม่น�้ำชี
ตอนกลาง (7) ลุ่มน�้ำมูลตอนบน และ (8) ลุ่มน�้ำมูลตอนล่าง โดยมีแผนการด�ำเนินการในระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562 และ
ระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 ดังนี้
1.1 แผนพัฒนาระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562
		 มีแผนงานโครงการฯ จ�ำนวน 384 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์จ�ำนวน 621,731 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 113.81 ล้านลูกบาศก์เมตร
1.2 แผนพัฒนาระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569
		 มีแผนงานโครงการฯ จ�ำนวน 39 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์จ�ำนวน 112,800 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 86 ล้านลูกบาศก์เมตร

2. แผนงานโครงการของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และ
น�้ำเค็มรุกล�้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคกลาง (Area-based) จ�ำนวน 10 พื้นที่ (ครอบคลุม 16 จังหวัด) ประกอบด้วย
(1) ลุม่ น�ำ้ แม่กลอง-ท่าจีน ตอนบน (2) ลุม่ น�ำ้ สาขาทีร่ าบแม่นำ�้ ท่าจีนตอนบน (3) ลุม่ น�ำ้ สาขาทีร่ าบแม่นำ�้ เจ้าพระยา (4) ลุม่ น�ำ้
เจ้าพระยาตอนล่าง (5) ลุ่มน�้ำสาขาที่ราบแม่น�้ำท่าจีนตอนล่าง (6) ลุ่มน�้ำเพชรบุรี (7) ลุ่มน�้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่
(8) ปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา (9) ปากแม่นำ�้ ท่าจีน (10) ปากแม่นำ�้ แม่กลอง โดยมีแผนการด�ำเนินการในระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562
และระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 ดังนี้
2.1 แผนพัฒนาระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562
		 มีแผนงานโครงการฯ จ�ำนวน 1,062 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์ จ�ำนวน 1,365,752 ไร่ ปริมาณน�้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 15.02 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.2 แผนพัฒนาระยะที่ 3 ปี 2563 – 2569
		 มีแผนงานโครงการฯ จ�ำนวน 107 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์จ�ำนวน 97,337 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้ำ
ที่เพิ่มขึ้น 26 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา 9 แผนงาน (1) แผนการปรับปรุงระบบชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง (2) แผนคลองระบายน�้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย)
(3) แผนการพัฒนาคลองระบายน�้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 (4) แผนงานปรับปรุงโครงข่ายชลประทานฝั่งตะวันตก
(5) แผนงานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการระบายน�้ ำ แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา (6) แผนงานการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ น อกคั น กั้ น น�้ ำ
(7) แผนงานคลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร (8) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำแม่น�้ำท่าจีน (9) แผนงาน
พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ นอง คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการแผนฯ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว และให้เร่งด�ำเนินการแผนการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองส่งน�้ำคู่ขนานคลองระบายน�้ำ รวมถึง
โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย
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• โครงสร้างพื้นฐาน
(โครงการรถไฟฟ้า/การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (แผนการด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ ของกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)
		 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ซึ่งประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ - หัวล�ำโพง (เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2547) และ
ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีลักษณะเป็นระบบรถไฟวงแหวนรอบเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จึงมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ตามภาพ)
ภาพแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินและการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไม่สามารถเดินรถเชื่อมต่อกันได้ ระหว่างสถานี
บางซื่อ (รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน) กับสถานีเตาปูน (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จึงเป็นปัญหาใน
การเดินทาง และเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว และอ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทางแก่ประชาชน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 42/2559 เรื่อง การด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้คณะกรรมการเจรจา
ด�ำเนินการเจรจาร่วมกันกับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินให้ด�ำเนินการโครงการส่วนต่อขยาย
เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)
คณะกรรมการเจรจาได้ด�ำเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าจนได้ข้อยุติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และเอกชน
ผู้รับสัมปทานได้แจ้งยืนยันผลการเจรจาด้วยแล้ว

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

41

		 นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2559
เรือ่ ง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชือ่ มต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวล�ำโพง บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยก�ำหนดให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และ
บริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงเตาปูน - บางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
(14 กุมภาพันธ์ 2560) เห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้างเพื่อว่าจ้างเอกชนติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดิน
รถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ โดยให้กระทรวงคมนาคมก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และก�ำหนดให้เร่ง รัดการเปิดให้ บ ริ ก าร
สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายได้โดยเร็วที่สุด โดยเปิดให้บริการช่วงบางซื่อ - เตาปูน เป็นล�ำดับแรกก่อน ซึ่งได้ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะเปิด
ให้บริการทั้งสายภายใน 36 เดือน

ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ของกระทรวง
คมนาคมได้ประมาณการจ�ำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณไว้วา่ จ�ำนวนประชากรจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนทางรางยังให้บริการไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางทางถนนเพิ่มขึ้นและระยะเวลา
เดินทางของประชากรเพิ่มขึ้น ดังนี้
ปี พ.ศ.

จำ�นวนประชากร
(ล้านคน)

ปริมาณการเดินทาง
(ปริมาณประชากร
ล้านคน-เที่ยวต่อวัน)

ความเร็วเฉลี่ย
ในการเดินทาง
(กิโลเมตร/ชั่วโมง)

การเดินทางเข้าถึงพื้นที่
ย่านธุรกิจ (ชั่วโมง)

2553

11.49

17.84

28.31

1

2564

12.73

23.18

13.64

2

		 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น กระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีแผนจะเริ่มด�ำเนินการรถไฟฟ้าจ�ำนวน 10 สาย (รวมสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง) เพื่อให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้า 299 กิโลเมตร
ภายในปี 2561 และสามารถรองรับการเดินทาง 5 - 8 ล้านคน/เที่ยว/วัน รายละเอียดตามภาพประกอบด้านล่าง
		 ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 มีนาคม 2559) อนุมัติให้ด�ำเนินโครงการตามที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง
สรุปได้ ดังนี้
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รถไฟฟ้า 10 สาย ประกวดราคาเพิ่มอีก 112 กม. 5 โครงการในปี 57-58

รถไฟฟ้า 10 เส้นทางระยะทางรวม 464 กม.
หัวข้อ

สาระสำ�คัญ

ระบบรถไฟฟ้า

•

ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

รูปแบบ การลงทุน

•
•

ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร และรับความเสี่ยง
ด้านจ�ำนวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk)

•
ระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการ

•

ให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน

		 นอกจากนี้ ผู้รับสัมปทานยังได้เสนอข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และการด�ำเนินงานของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสร้างส่วนต่อขยายไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
บริเวณแยกรัชโยธิน (ปรากฏตามภาพด้านล่าง)
		 ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�ำเนินการด้วย ดังนี้
1)

ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรองรับปัญหาการจราจรติดขัดที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตามแผนในอนาคต
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2)
3)

ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก�ำกับดูแลการด�ำเนินโครงการ
อย่างใกล้ชดิ และเข้มงวด เพือ่ มิให้การด�ำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นอันตรายต่อประชาชน
หรือผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ าน รวมทั้งเพื่อให้การก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ให้ ก ระทรวงคมนาคมเร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบตั๋ ว ร่ ว ม (Common Ticket)
และการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) โดยเร็วต่อไป

แผนภาพแสดงเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลือง

ภาพแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินและการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ
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โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
		 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)
เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีและ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 และวั น ที่ 4 ธั น วาคม 2557 ตามล� ำ ดั บ
รวมทั้งรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยมีแนวทางการด�ำเนินโครงการและรูปแบบ
ความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ฉบับใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารร่วมด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการ
ที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ก�ำหนดเส้นทางการเดินรถออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ (1) ชวงกรุงเทพฯ - แกงคอย (2) แก่งคอย - มาบตาพุด
(3) แกงคอย - นครราชสีมา และ (4) นครราชสีมา – หนองคาย
2. แบ่งสัญญาการก่อสร้างโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
2.1 สัญญาที่ 1 สัญญา Civil Works Contract ส�ำหรับการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา โดยฝ่ายไทยรับผิดชอบ
และมีฝ่ายจีนเป็นที่ปรึกษา
2.2 สัญญาที่ 2 สัญญา EPC (Engineering Procurement and Construction) Railway Systems ส�ำหรับ
งานวางระบบ (Electrical and Mechanical Works - E&M) โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบ และมีฝ่ายไทยเข้าร่วม
สังเกตการณ์
3. เห็นชอบร่วมกันที่จะด�ำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ในระยะแรก และจะพัฒนา
โครงการรถไฟระยะที่ 2 (นครราชสีมา - หนองคาย) โดยจะเริ่มหารือถึงการด�ำเนินโครงการระยะที่สองภายหลัง
การลงนามสัญญา 2.1 (สัญญาการส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดงานโยธา) แล้ว รวมทั้งจะด�ำเนินโครงการใน
ช่วงที่เหลือ ได้แก่ ช่วงแก่งคอย - ท่าเรือมาบตาพุด จะด�ำเนินการในระยะต่อไปเมื่อมีความเหมาะสม
4. ตกลงร่วมกันให้ฝ่ายไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนการก่อสร้างโครงการทั้งหมด ต่อมาหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้ออกค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา สั่ง ณ วันที่
15 มิถุนายน 2560 โดยก�ำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินโครงการ โดยเฉพาะข้อจ�ำกัดตามกฎหมาย และเพื่อให้สามารถด�ำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถเร่งรัดการด�ำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว
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โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�ำเนินโครงการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร
- นครราชสีมา) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก และจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจะสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจน
สนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทาง โดยโครงการฯ มีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

เส้นทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว
เส้นทางที่จะดำ�เนินการในระยะต่อไป

ระยะทางรวม

253 กิโลเมตร

แนวเส้นทาง

เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และสิ้นสุดที่
สถานีนครราชสีมา

ระยะเวลาในการเดินทาง

ใช้ระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นถึงสถานีปลายทางรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ระยะเวลาก่อสร้าง

4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้ ในปี พ.ศ. 2564

		 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (22 สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่างสัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด (Detailed
Design Services Agreement) และมีมติ (22 สิงหาคม 2560) เห็นชอบร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง
(Construction Supervision Consultant Services Agreement)
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• โครงการประชารัฐ (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สานต่อการด�ำเนินนโยบายช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย
โดยการจัดท�ำโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนือ่ งจากการด�ำเนินโครงการฯ
ในปี 2559 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พัฒนาต่อยอดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ
จากเดิมที่เป็นเพียงการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งที่เป็นเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตรกร
รายละ 3,000 บาท (ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) หรือ 1,500 บาท (ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี) มาเป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
(คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 28 ก.พ. 60)
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
มีสัญชาติ ไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำ�นวนผู้มาลงทะเบียน

ว่างงานหรือมีรายได้ ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท

14.20 ล้านคน

มีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด

การให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ๒๙ ส.ค. ๖๐)
จำ�นวนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

11.67 ล้านคน

กระทรวงการคลังได้จัดท�ำแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยใน
แต่ละเดือนจะใส่วงเงินสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยน�ำไป
ใช้ช�ำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือ
ร้านค้าที่ก�ำหนด ดังนี้
วงเงิน
(บาท/คน/เดือน)

สวัสดิการ

1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฯ ที่จ�ำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ
และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
1.1 รายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

200

1.2 รายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี

300

2. ค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก�ำหนด

45  (ต่อ 3 เดือน)

3. ค่าโดยสารรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า

500

4. ค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

500

5. ค่าโดยสารรถไฟ

500
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		 แม้ว่าการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2560
จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้เป็นอย่างมาก แต่ในระยะเริ่มแรกยังคง
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการอยู่ในบางพื้นที่ เนื่องจากเป็นการด�ำเนินมาตรการในรูปแบบใหม่ ประกอบกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดในการเตรียมความพร้อม อีกทั้งผู้มีรายได้น้อยเจ้าของบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้บัตรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง
ยังได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดในส่วนของรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส�ำหรับปี 2561 และปีต่อไป ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในการหาเลี้ยงชีพ สร้างรายได้ และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย และเป็นการสร้างการเจริญเติบโตในระบบ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

• โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
		 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ต่อยอดความส�ำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ด�ำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 30
ของประเทศ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของ 3 จังหวัดในปี 2557 อยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาท ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ
โครงการจึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารยกระดับพืน้ ทีใ่ ห้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ น�ำของเอเชีย ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ อ�ำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในกิจกรรมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง
โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน�ำของอาเซียนเพื่อส่งเสริม
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยด�ำเนินการใน
3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางอากาศ ทางเรือ ทางถนน และทางราง
และมีการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เป็นต้น
โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนการด�ำเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนและการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกข้างต้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติจึง มีค�ำสั่งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ)
เพือ่ ก�ำหนดนโยบายและอนุมตั แิ ผนการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธกี ารด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ค�ำสั่งของค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) ทั้งนี้ ในปี 2560
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รายงานผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
(ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2560 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 1. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการด�ำเนินการในเรื่องที่ส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้ (1) ร่างกรอบแผนการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย เช่น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น (2) ประกาศ
ให้พน้ื ที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินนานาชาติอตู่ ะเภาเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก [Special EEC Zone : Eastern Airport City (EEC-A)] (3) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกับ
การเชื่อมโยง 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา) (4) แนวทางการเร่งรัดการอนุมัติโครงการร่วมทุนรัฐ เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุน (Public-Private Partnership : PPP) ในพื้นที่ EEC (5) ความก้าวหน้าการชักจูง
นักลงทุนรายส�ำคัญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตั้งผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อด�ำเนินการศึกษาและประสานงานนักลงทุน (6) การจัดตั้งเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) โดยด�ำเนินการเช่าพื้นที่
วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง จากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (7) การจัดตัง้ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจทิ ลั (Digital Park Thailand) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (8) แนวทางการพัฒนา
เมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองใหม่ในลักษณะทันสมัย เมืองอัจฉริยะ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานให้ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
		 2. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2560
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการด�ำเนินการในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงการลงทุนท่าเรือหลัก
3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบ และโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่เชื่อมโยง 3 ท่าเรือ ซึ่งจะเป็นระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการ
ทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) โดยเฉพาะจุดรวมตู้สินค้าและศูนย์กระจายตู้สินค้า เพื่อ
ยกระดับการเป็นประตูสเู่ อเชียทางทะเล (Seaport Gateway of Asia) ในกลุม่ ประเทศ CLMV และจีนตอนล่าง (2) หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนา EEC ซึ่งมีโครงการ
ที่ส�ำคัญใน EEC Project list ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis)
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 (3) การก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC (4) การจัดท�ำ
กรอบแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรม EECi และประกาศเขต EECi เป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (5) การตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทผู้เชี่ยวชาญ (Tech VISA) ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd (6) การรายงานผลความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ EEC การจัดท�ำแผนพัฒนา
พื้นที่ EEC ผลการด�ำเนินงานเขตส่งเสริม EEC : เมืองการบินภาคตะวันออก และผลการประชุมเพื่อพัฒนาเมืองใหม่
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการได้เน้นย�้ำถึงการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังสามารถเป็นโมเดล
ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตรและการดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนขยายไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
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		 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา EEC หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เสนอโครงการเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการในปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ดังนี้

		

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ
- กองทัพเรือ (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ) รองรับ
โครงการส� ำ คั ญ ภายใต้ แ ผนงานพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (พ.ศ. 2560 - 2564)
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
1.2 กระทรวงคมนาคมรายงานผลการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญและมีความพร้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ
ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ภายใต้
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบผลการด�ำเนินการดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
(1) กลุม่ โครงการทีพ่ ร้อมให้บริการได้ คือ โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รเี่ ชือ่ มโยงอ่าวไทยตอนบน ฝัง่ ตะวันออก
และตะวันตก ระยะสัน้ (การเดินเรือเฟอร์ร)ี่ ในเส้นทางพัทยา - หัวหิน (2) กลุม่ โครงการทีส่ ามารถเริม่ ประกวด
ราคาได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair
and Overhaul : MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ (3) กลุ่มโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขัน้ ที่ 3

		 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เสนอขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนา
ก�ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษาใน EEC ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการก�ำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยด�ำเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) จัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (2) ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (5) การสอน
การแนะน�ำทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา เพือ่ สร้างการเติบโตของคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ (6) การขับเคลือ่ น
ธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับเพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ
นอกจากภารกิจหลักในการเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และผู้เสนอข้อพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายของรัฐบาลทีส่ ำ� คัญทัว่ ไปแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียงั มีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ เสนอความเห็นเกีย่ วกับร่างกฎหมาย และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกฎหมาย รวมทัง้ เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นปัญหาข้อกฎหมาย
ทีก่ ระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (17 มกราคม 2560)
เห็ น ชอบแนวทางการเผยแพร่ก ฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แ ก่ประชาชนและหน่ว ยงานภาครัฐ และมอบหมายให้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
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กฎหมายส� ำ คั ญ ที่ เ ผยแพร่ เ พื่ อ สร้ า งความรั บ รู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ บนเว็ บ ไซต์ ส� ำ นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่กฎหมายส�ำคัญเพื่อสร้างความรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐบนเว็บไซต์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.soc.go.th) จ�ำนวน 56 ฉบับ
ในการนี้ จะขอน�ำเสนอกฎหมายส�ำคัญที่เป็นกฎหมายใหม่และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยสังเขป จ�ำนวน 6 ฉบับ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

ก�ำหนดกรอบการปฏิบตั งิ านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�ำการจัดซื้อจัดจ้าง
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม และก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

24 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ

(2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

-

-

-

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
และเกิ ด ความสะดวกในการใช้ ทั้ ง แก่ ป ระชาชนผู ้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน
ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้น�ำเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้อื่น
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก� ำหนดให้ เ ป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ต ามมู ล ค่ า หรื อ
ตามปริ ม าณของสิ น ค้ า และบริ ก าร หรื อ ทั้ ง ตามมู ล ค่ า และตามปริ ม าณของสิ น ค้ า และ
บริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ก�ำหนดระยะเวลา วิธกี าร และสถานทีใ่ นการยืน่ แบบรายการภาษี และการช�ำระภาษีในกรณี
ต่าง ๆ
ก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การขออนุ ญ าตผลิ ต สุ ร าหรื อ มี เ ครื่ อ งกลั่ น ส� ำ หรั บ ผลิ ต สุ ร า
ไว้ในครอบครอง การน�ำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การขายสุรา การเพาะปลูกต้นยาสูบ
การซื้ อ ใบยาแห้ ง จากผู ้ บ ่ ม ใบยา การผลิ ต ยาสู บ การน� ำ เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ การขายยาสูบ การผลิตไพ่ การน�ำไพ่เข้ามา
ในราชอาณาจักร และการขายไพ่

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ประชาชนโดยทั่วไป

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

20 มีนาคม 2560

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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(3) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

เป็ น การน� ำ สาระส� ำ คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control)
มีทั้งหมด 7 หมวด รวม 79 มาตรา
- ปรั บ ปรุ ง นิ ย าม “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ” ให้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารนิ โ คติ น เป็ น
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอระกู่ มอระกูไ่ ฟฟ้า บุหรีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์
- เพิ่มเติมนิยาม “การสื่อสารการตลาด” ให้ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมการขาย การแสดง
ณ จุดขาย (Point of Sale) การขายโดยการใช้บุคคล (พริตตี้) การสร้างภาพลักษณ์และ
การเพิ่มนิยาม “ฉลาก” ให้ครอบคลุมการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบและ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก
- เพิ่มข้อก�ำหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจให้
บริโภค หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่ายขึ้น เช่น การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแสดง
ราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- ก�ำหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึง
ของเด็กและเยาวชน เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และสวนสาธารณะ
และห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ขายปลีก
- ก�ำหนดให้ผผู้ ลิต และผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งรายการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจ่ ะผลิตออกขาย หรือน�ำเข้ามาเพือ่ ขายในประเทศไทย
ให้กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการตรวจสอบ
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เช่น การก�ำหนดให้จัดแสดงภาพค�ำเตือนพิษภัยบนซองผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้
เป็นการให้ขอ้ มูลเชิงสุขศึกษาแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงโทษทีเ่ กิดขึน้ จากการบริโภคยาสูบ
- ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็นอายุ 20 ปี

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ประชาชนโดยทั่วไป

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

พ้นก�ำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

5 เมษายน 2560

(4) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

เป็นการรวบรวมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ ห้เป็นฉบับเดียวกัน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการจัดเก็บอากร ได้แก่ การเสียอากร การประเมินอากร การคืนอากรและการวินจิ ฉัยอากร
และการอุทธรณ์ประเมินอากร ก�ำหนดหลักเกณฑ์การน�ำของเข้าและการส่งของออก การผ่านแดน
การถ่ายล�ำ และของตกค้าง เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับของ เขตปลอดอากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
เกีย่ วกับอากร การใช้อำ� นาจของพนักงานศุลกากร และก�ำหนดอ�ำนาจทางศุลกากรในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
รวมทั้งก�ำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

พ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

17 พฤษภาคม 2560
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ผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออก
กรมศุลกากร และพนักงานศุลกากร (เจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร เจ้าหน้าทีท่ หารเรือ นายอ�ำเภอ
และปลัดอ�ำเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

(5) พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

1. ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ช าติขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
2. ก�ำหนดสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก�ำหนดระยะเวลาที่ต้องด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ
3. ก�ำหนดกรอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ
และความจ�ำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรปู ประเทศตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติ
4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อด�ำเนิน
การจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แล้วเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา
4.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความเห็นชอบแล้วต่อ
คณะรัฐมนตรี
4.3 คณะรัฐมนตรีเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความเห็นชอบแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล�ำดับ
4.4 นายกรัฐมนตรีน�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาขึ้นทูลเกล้าฯ
เพือ่ มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงั คับเป็นยุทธศาสตร์ตอ่ ไป
4.5 คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
4.6 คณะรัฐมนตรีประกาศใช้บงั คับแผนแม่บททีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบแล้วในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เมื่อใช้บังคับยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วระยะหนึ่ง ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการตามเป้าหมาย
หรือยุทธศาสตร์ดา้ นใดด้านหนึง่ ได้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจขอความเห็นชอบ
จากรั ฐ สภาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
5. ก� ำ หนดกลไกการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์
6. ก�ำหนดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ดังนี้
6.1 ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อน�ำมา
ใช้จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติโดยวิธีการมีส่วนร่วมที่สะดวกและทั่วถึง
6.2 จัดให้มีวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว
7. บทเฉพาะกาล ได้ ก� ำ หนดบทเฉพาะรองรั บ การด� ำ เนิ น การในวาระเริ่ ม แรก เพื่ อ ให้
การด�ำเนินการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับ เพือ่ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาในมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 จั ด ท� ำ ขึ้ น มาใช้ เ ป็ น หลั ก ในการจั ด ท� ำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น และให้ค�ำนึงถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้
ด�ำเนินการก่อนวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ และน�ำข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
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2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติและติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการ

-

คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และ
ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
รวมทั้งก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติก่อน
ประกาศใช้บังคับ

-

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประชาชน มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

31 กรกฎาคม 2560

(6) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
1. สาระส�ำคัญ

1. การปฏิรูปประเทศ ต้องด�ำเนินการโดย
1.1 ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของการปฏิ รู ป ประเทศตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 257 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.2 ก�ำหนดด้านที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมืองด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข (ด้านตามมาตรา 258
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) รวมทั้งต้องจัดให้มีการปฏิรูปในด้านสื่อสาร
มวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
ก�ำหนด
1.3 ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ
2. ก�ำหนดขั้นตอนการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่
รับผิดชอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.2 ที่ประชุมร่วมเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
2.3 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.4 รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
3. การด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
3.1 เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศใช้บังคับแล้ว ก็มีสภาพบังคับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ที่จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีคณะรัฐมนตรีท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
3.2 หากมีเหตุจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด เพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเหตุอื่นใด ก็สามารถแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นได้ โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านนั้นด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
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4. ก� ำ หนดกลไกการติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
5. ก�ำหนดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
โดยก�ำหนดให้ขั้นตอนการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
และในขั้นตอนการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลต้องเผยแพร่รายงานให้
ประชาชนทราบ และจัดให้มีวิธีการที่ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้โดยรวดเร็ว
6. บทเฉพาะกาล ได้ก�ำหนดบทเฉพาะรองรับการด�ำเนินการในวาระเริ่มแรก เพื่อให้การ
ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามก�ำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งก�ำหนดให้น�ำรายงานผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติ ทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย และให้ถือว่า
การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ
มีความต่อเนื่อง
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน มีหน้าที่จัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส�ำนักงานเลขานุการ

-

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

-

คณะรัฐมนตรี ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

31 กรกฎาคม 2560

		 โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเป็นผลของการวินิจฉัยสั่งการของคณะรัฐมนตรีและมีความส�ำคัญมากในฐานะที่เป็น
เครื่องมือส�ำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงาน
เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การจัดท�ำประมวลมติคณะรัฐมนตรีจึงต้องเป็นการประมวล
ในลักษณะที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�ำประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 58 เรื่อง ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อเรื่อง

1. ประเภทกฎ/หลักเกณฑ์/หลักการ
1.1

วันส�ำคัญแห่งชาติ

1.2

ก�ำหนดเวลาท�ำงานและวันหยุดราชการ

1.3

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง พ.ศ. 2558 - 2559

1.4

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

1.5

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงานต่าง ๆ

1.6

ปีส�ำคัญแห่งชาติ

2. ประเภทเศรษฐกิจ/การพาณิชย์/อุตสาหกรรม
2.1

การซื้อขายสินค้าแบบ (G to G)

2.2

มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

2.3

การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย

2.4

ไทยแลนด์ 4.0

2.5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย

2.6

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2.7

ปฏิรูปโครงสร้างภาษี

2.8

ศูนย์ประสานงานการบริการด้านการลงทุน [One Stop One Start Investment Center (OSOS)]

3. ประเภทการเมือง/การปกครอง/ความมั่นคง/ต่างประเทศ
3.1

การท�ำความตกลงกับต่างประเทศ

3.2

การปฏิรูปต�ำรวจ

3.3

อาชญากรรมข้ามชาติ

3.4

ศูนย์ด�ำรงธรรม (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

3.5

การสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ในกระบวนการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

4. ประเภทการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1

เกษตรแปลงใหญ่

4.2

อ้อย

4.3

การระบายข้าว
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ลำ�ดับ

ชื่อเรื่อง

4.4

การน�ำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น ข้าวสาลี และเมล็ดถั่วเหลือง)
(รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

4.5

การบริหารจัดการระบายมันส�ำปะหลัง (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

4.6

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

4.7

การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

4.8

การค้างาช้างผิดกฎหมาย

4.9

แนวทางการน�ำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.10

ยางพารา

4.11

ปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม

4.12

หนอนหัวด�ำ

4.13

การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์

4.14

ขยะมูลฝอย

5. ประเภทสังคม/สาธารณสุข/กีฬา
5.1

โครงการพัฒนาเมืองชุมชนดินแดง

5.2

การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

5.3

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา

5.4

การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

5.5

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

5.6

ปทุมธานีโมเดล

5.7

ประชารัฐ

5.8

แรงงานต่างด้าว (การขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรไทย) (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

5.9

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

5.10

การแก้ไขปัญหารถตู้สาธารณะ

5.11

การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย

5.12

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

5.13

การแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.14

โครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย

5.15

มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน (รถเมล์ฟรี)

6. ประเภทคมนาคม/สาธารณูปโภค
6.1

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

6.2

ของรัฐ พ.ศ. 2556 (PPP)
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ลำ�ดับ
6.3

ชื่อเรื่อง
ระบบตั๋วร่วม (e - ticket) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน

7. ประเภทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/การสื่อสาร/พลังงาน
7.1

พลังงานทดแทน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

7.2

ดาวเทียม THEOS

8. ประเภทสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
8.1

อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2560

8.2

การบริหารจัดการน�้ำ (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

9. ประเภทอื่น ๆ
9.1

การด�ำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9.2

พระราชสมัญญา

9.3

พระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รวม 58 เรื่อง
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		 นอกจากนี้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมีภารกิจหลักที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการให้
บริการและอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยวัดผลส�ำเร็จจากผลผลิต
เชิงปริมาณของงานที่ส่วนราชการท�ำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก�ำหนดความส�ำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติ
เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ที่ร้อยละ 100 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทุกครั้งตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ทั้งในและนอกสถานที่
โดยมีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 53 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ
ท�ำเนียบรัฐบาล จ�ำนวน 51 ครั้ง (การประชุมนัดพิเศษ จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จ�ำนวน 2 ครั้ง) และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับที่

รายการ

จ�ำนวน (ครั้ง)

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
1

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ

51

1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล
2

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

2

2.1 ครั้งที่ 34/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2.2 ครั้งที่ 38/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม

ภาพการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำ�เนียบรัฐบาล
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ภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 34/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 38/2560 วันที่ 19 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือการจัดท�ำ
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็นภารกิจส�ำคัญเนือ่ งจากเป็นภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี มาจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณา โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มี ก ารผลิ ต และจั ด ท� ำ ระเบี ย บวาระการประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 104 ครั้ ง
มีเรื่องที่น�ำเสนอเข้าที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 2,599 เรื่อง แยกเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา จ�ำนวน 851 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จ�ำนวน 1,748 เรื่อง โดยแยกประเภทและจ�ำนวนเรื่อง ดังนี้
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เรื่องเพื่อพิจารณา
(เรื่อง)

เรื่องเพื่อทราบ
(เรื่อง)

รวม
(เรื่อง)

การจัดทำ�ระเบียบ
วาระการประชุม
(ครั้ง)

ตุลาคม 2559

76

151

227

8

พฤศจิกายน 2559

81

171

252

10

ธันวาคม 2559

66

124

190

8

มกราคม 2560

72

187

259

10

กุมภาพันธ์ 2560

45

115

160

8

มีนาคม 2560

74

123

197

8

เมษายน 2560

71

128

199

8

พฤษภาคม 2560

83

165

248

10

มิถุนายน 2560

48

132

180

8

กรกฎาคม 2560

49

145

194

8

สิงหาคม 2560

87

160

247

10

กันยายน 2560

99

147

246

8

851

1,748

2,599

104

เดือน/ปี

รวม

การจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
		 ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 21 ก�ำหนดว่า
“ในการประชุมโดยเปิดเผยให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขประการใด ให้ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็ว” และเนื่องจากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จึงต้องด�ำเนินการจัดท�ำด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลไปด�ำเนินการหรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ รวมถึง
กรณีที่ศาลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ ขอสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จากข้อก�ำหนดตามระเบียบดังกล่าว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำ� หนดขัน้ ตอน
ของการจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไว้ในแผนบริหารความเสีย่ งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหากข้อมูลมี
ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ อาจมีผลท�ำให้การน�ำไปใช้อ้างอิงผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ทันการณ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
ด�ำเนินการจัดท�ำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 53 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2,765 เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องสามารถด�ำเนินการ
ได้โดยไม่ผิดพลาด ไม่มีข้อทักท้วงหรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด สามารถแยกเป็นวาระต่าง ๆ ดังนี้
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ล�ำดับที่

ประเภทวาระ

จ�ำนวน (ครั้ง)

1

วาระประธานแจ้งที่ประชุม

58

2

วาระเพื่อพิจารณาปกติ

753

3

วาระเพื่อพิจารณาจร

94

4

วาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ)

830

5

วาระเพื่อทราบปกติ

479

6

วาระเพื่อทราบเพื่อเป็นข้อมูล

113

7

วาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) จร

275

8

วาระเพื่อทราบจร

49

9

วาระส�ำคัญของรัฐบาล (Agenda Based)

4

10

วาระสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / วาระอื่น ๆ

110

รวม
เดือน

2,765

ประธาน วาระเพือ่ พิจารณา
วาระเพือ่ ทราบ
แจ้ง
จร หากไม่มี ปกติ ข้อมูล หากไม่มขี อ้ จร
ทีป่ ระชุม ปกติ
(เรือ่ ง) (เรือ่ ง) (เรือ่ ง) ข้อทัก (เรือ่ ง) (เรือ่ ง) ทักท้วงฯ (เรือ่ ง)
ท้วงฯ
จร (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง)

วาระสำ�คัญ วาระ สนช. / รวม
ของรัฐบาล วาระอืน่ ๆ (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง)
(Agenda
Based)
(เรือ่ ง)

ต.ค. 59

4

65

11

72

44

9

21

4

-

10

240

พ.ย. 59

6

68

13

70

54

10

34

3

-

12

270

ธ.ค. 59

6

56

10

56

38

9

15

6

-

6

202

ม.ค. 60

5

55

16

79

60

9

37

3

-

8

272

ก.พ. 60

6

39

6

51

33

7

18

6

-

7

173

มี.ค. 60

5

68

6

67

32

7

14

3

-

7

209

เม.ย. 60

4

62

9

71

43

7

4

3

-

6

209

พ.ค. 60

5

78

5

94

35

9

21

6

-

9

262

มิ.ย. 60

4

45

3

73

35

9

11

4

-

10

194

ก.ค. 60

4

46

2

68

29

11

34

3

-

11

208

ส.ค. 60

6

81

5

63

43

14

36

3

2

12

265

ก.ย. 60

3

90

8

66

33

12

30

5

2

12

261

รวม

58

753

94

830

479

113

275

49

4

110

2,765
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การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 53 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล จ�ำนวน 51 ครั้ง (การประชุมนัดพิเศษ จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุม
ร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ�ำนวน 2 ครั้ง) และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�ำนวน
2 ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 2,668 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำ�นวนมติคณะรัฐมนตรีจำ�แนกตามการประชุมในแต่ละเดือน
ตุลาคม 2559

จำ�นวน

248

เรื่อง

พฤศจิกายน 2559

จำ�นวน

253

เรื่อง

ธันวาคม 2559

จำ�นวน

185

เรื่อง

มกราคม 2560

จำ�นวน

252

เรื่อง

กุมภาพันธ์ 2560

จำ�นวน

163

เรื่อง

มีนาคม 2560

จำ�นวน

226

เรื่อง

เมษายน 2560

จำ�นวน

209

เรื่อง

พฤษภาคม 2560

จำ�นวน

252

เรื่อง

มิถุนายน 2560

จำ�นวน

203

เรื่อง

กรกฎาคม 2560

จำ�นวน

210

เรื่อง

สิงหาคม 2560

จำ�นวน

234

เรื่อง

กันยายน 2560

จำ�นวน

233

เรื่อง

2,668

เรื่อง

รวมทั้งสิ้น
300
250
200
150
100
50

2
กรก 560
ฎาค
ม2
5
สิงห 60
าคม
256
0
กัน
ยาย
น2
560

ายน

256
0
มิถ
ุน

าคม

256
0
พฤ
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กุม
ภ

64

ษภ

ายน

256
0
เมษ

มีน

ันธ
าพ

าคม

 25
60

0
256

559

ราค
ม

มก

ม2

ธัน

วาค

559
น2

�กาย

พฤ
ศจ

ตุล

าคม

255

9

0

2. จ�ำนวนมติคณะรัฐมนตรีจ�ำแนกตามประเภทวาระ
ข้อสั่งการ/วาระประธานแจ้ง

จำ�นวน

56

เรื่อง

วาระเพื่อพิจารณา

จำ�นวน

836

เรื่อง

วาระเพื่อทราบ (ทักท้วง)

จำ�นวน

1,063

เรื่อง

วาระเพื่อทราบ

จำ�นวน

522

เรื่อง

วาระอื่น ๆ

จำ�นวน

191

เรื่อง

2,668

เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

836

522

191 56

1,0 6 3
ขอสั่งการ/วาระประธานแจง
วาระเพ�่อทราบ

วาระเพ�่อพ�จารณา
วาระอื่น ๆ

วาระเพ�่อทราบ (ทักทวง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
		 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีจะวางแนวทางและทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยก�ำหนด
เป็นนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การน�ำมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจึงนับเป็นกระบวนการ
ส�ำคัญซึ่งจะมีส่วนท�ำให้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
		 โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 ได้บัญญัติว่า
“เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ …” และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 22 ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐใดด�ำเนินการ
ในเรือ่ งใดโดยให้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐนัน้ ส่งรายงานผลการด�ำเนินงาน
ปัญหา และอุปสรรค ต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มิได้ก�ำหนดระยะเวลาไว้ ให้รายงานอย่างน้อยทุกสามเดือน” ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีภารกิจและหน้าที่ในการ
ติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังกล่าว
		 เพื่อให้การติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งกลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
งานติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์เรื่องคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพัฒนางานติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจะให้ความส�ำคัญกับมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ และจะสร้างเครือข่ายในการติดตามผลการ
ด�ำเนินการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง
จะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์และให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
และขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจะบูรณาการกระบวนการจัดท�ำประมวลมติคณะรัฐมนตรีและการจัดท�ำองค์ความรู้
รวมทั้งบูรณาการความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
		 โดยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น ในบางเรื่องอาจมีการมอบหมายให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ไปด� ำ เนิ น การ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารมอบหมายแล้ ว จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การที่
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายไปเพือ่ น�ำมารายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รบั ทราบความคืบหน้า หรือหากมีปญ
ั หาในการด�ำเนินการ
จะได้ มี ก ารพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไขต่ อ ไป ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข อง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะครอบคลุม 3 ส่วน คือ (1) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล
การด�ำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยก�ำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน (2) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี แต่มิได้ก�ำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และ (3) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติ
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ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล แต่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความส�ำคัญควรติดตาม ทั้งนี้ ในการติดตามผล
การด�ำเนินการฯ จะมีการติดตามทั้งอย่างเป็นทางการโดยมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ และติดตามอย่างไม่เป็น
ทางการผ่านการประสานงานไปยังผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) หรือเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรือ่ งของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ รวมทั้งมีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการติดตาม นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลด้วย

ผลการติดตามการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ได้มีการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 85 เรือ่ ง ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นการติดตามอย่างเป็นทางการ 41 เรือ่ ง ทัง้ นี้ จากการติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้รายงานผลการด�ำเนินการเพื่อให้ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรวมจ�ำนวน 28 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น
• การด�ำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• มาตรการสนั บ สนุ น การผลิ ต รถยนต์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า ในประเทศไทย ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
• การส�ำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร ของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การด�ำเนินการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		 นอกจากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มกลไกการติดตาม ผ่านการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
และการศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล โดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรีควบคู่ไปกับ
การศึกษาดูงานนโยบายในเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น นโยบายโรงเรียนประชารัฐ
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นโยบายสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ณ จังหวัดเพชรบุรี

การติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง

การศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้ำ�และการผลิตไฟฟ้า
และการดำ�เนินนโยบายส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ของรัฐบาล ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมจากการทำ�เหมืองหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ณ จังหวัดสระบุรี
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บทบาทและความเชื่อมโยงงานติดตามของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับกลไกอื่น ๆ ของรัฐบาล
ส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) หรือ
Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) โดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้ PMDU เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ในส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อด�ำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
กลั่นกรองอื่น วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ในบทบาทของ
การเป็น Delivery Unit ของ PMDU นั้น จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นหลักของประเทศ 3 ประเด็น คือ
“การปฏิรปู –ยุทธศาสตร์ชาติ–การปรองดอง” ให้เห็นผลโดยเร็ว โดย PMDU จะเป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทัง้ ในเชิงยุทธศาสตร์
(Agenda) และเชิงบูรณาการตามพื้นที่หรือกลุ่มภารกิจ (Area/Cluster) ดังนั้น บทบาทในงานติดตามของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งไปที่การติดตามผลการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ร่วมสนับสนุน
การท�ำงานของ PMDU ในฐานะฝ่ายเลขานุการส�ำนักงาน โดย PMDU ให้ความส�ำคัญกับงานติดตามและมุ่งเน้นขับเคลื่อน
การบริหารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นปัญหาที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายให้ส�ำเร็จ เช่น

เชื่อมต่อส�ำเร็จ บางซื่อ - เตาปูน พร้อมให้บริการ คนเดินทางสบายขึ้น

• การเชือ่ มต่อรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินและสายสีมว่ ง (บางซือ่ - เตาปูน) ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง
• การปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และน�ำไปสู่การประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• การลดปัญหาความล่าช้าและยกเลิกการใช้ใบ ตม.6 (แบบฟอร์มส�ำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกจาก
ราชอาณาจักร) ส�ำหรับคนไทย
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• Doing Business การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยได้
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งธนาคารโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลกที่มี
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด
• SMART Visa ซึ่งเป็นการก�ำหนดให้มีวีซ่าประเภทพิเศษที่มอบสิทธิประโยชน์และความสะดวก เพื่อดึงชาวต่างชาติ
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูงเข้ามาท�ำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0

กลไกอื่น ๆ ของรัฐบาล
		 รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะให้นโยบายที่รัฐบาลก�ำหนดประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง ดังนั้น ที่ผ่านมา
รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนและติดตามผลการด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นนโยบาย
ส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตาม เช่ น
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ซึ่งส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในฐานะทีม่ ภี ารกิจในการติดตามจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการเหล่านี้ โดยได้เข้าร่วม
เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนการท�ำหน้าที่การติดตามเรื่องหรือประเด็นโดยการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งส่วนราชการจะรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม จึงท�ำให้ได้รับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการ
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินของส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลการด�ำเนินการ
และการวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
		 ภารกิจที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือการประสานราชการกับส่วนราชการ
ในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี เช่น การพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ การขอพระราชทานอภัยโทษ ฯลฯ การสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่ง
พระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�ำเนิน และ
การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนและจัดท�ำเอกสารส�ำคัญที่ต้องน�ำขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงลงพระปรมาภิไธยและการประทับพระราชลัญจกรในเอกสารดังกล่าว การก�ำหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การวางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล
และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต�ำแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ส่วนราชการและประชาชน การประกาศเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการปฏิบัติงานส�ำคัญ
ในรอบปี 2560 ดังนี้

การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
		 การสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ คือ การที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานบรรดาศักดิ์
หรื อ ยศ ถวายแด่ พ ระสงฆ์ ผู ้ ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบตามพระธรรมวิ นั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญแตกฉานในพระไตรปิ ฎ ก
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพิ่มขวัญและก�ำลังใจให้พระสงฆ์ด�ำรงมั่นอยู่ในชีวิตพรหมจรรย์ ช่วยบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่
ชาติและพระพุทธศาสนา ปลูกฝังศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน อันจะเป็นก�ำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นอกจากนี้
การพระราชทานสมณศักดิ์ยังมีส่วนสนับสนุนการปกครองของคณะสงฆ์ ปัจจุบันการขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและ
ตั้งสมณศักดิ์ยังคงมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นราชประเพณีปฏิบัติที่ส�ำคัญ โดยจะด�ำเนินการเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจ�ำทุกปี ส่วนการสถาปนาสมณศักดิ์ในโอกาสอื่น ๆ เท่าที่ปรากฏ ได้แก่ วันพระราชพิธี
ฉัตรมงคล วันพระราชพิธแี รกขึน้ เสวยราชสมบัตแิ ละในโอกาสพิเศษ เช่น พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2557 และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
9 มิถุนายน 2539 ซึ่งการสถาปนาสมณศักดิ์ที่ไม่ใช่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะปรากฏนาน ๆ ครั้ง
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทานเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 จ�ำนวน 1,303 รูป
ซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะชัน้ สุพรรณบัฏ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 1 รูป และ
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 3 รูป ได้แก่ พระสุธรรมาธิบดี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระธรรมปัญญาบดี
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และพระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และ
พระราชาคณะ 132 รูป พระราชาคณะต่างประเทศ 23 รูป พระครูสัญญาบัตร 1,119 รูป และพระครูสัญญาบัตร
ต่างประเทศ 25 รูป โดยในส่วนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้จัดท�ำ
ค�ำจารึกสุพรรณบัฏ ค�ำจารึกหิรัญบัฏ ใบก�ำกับสุพรรณบัฏ และสัญญาบัตรตั้งพระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป
ค�ำจารึกหิรัญบัฏ ใบก�ำกับหิรัญบัฏ และสัญญาบัตรตั้งพระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป รวมทั้งประกาศ
พระราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ ฉบับอาลักษณ์อ่านและฉบับประจ�ำองค์ และก่อนการทรงสถาปนาสมณศักดิ์ใน
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พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2559 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�ำหนดการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏ สถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป
และจารึ ก หิ รั ญ บั ฏ สถาปนาสมณศั ก ดิ์ พ ระราชาคณะเจ้ า คณะรอง 3 รู ป ณ พระอุ โ บสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ใน
พระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏดังกล่าว เมื่อถึงวันพระราชพิธีฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปในการพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทาน เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ อ่านกระแสพระราชโองการ
สถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง จากนั้นทรงประเคนสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏ
พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชา
คณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ทรงโปรดสถาปนา
หลังจากเสร็จสิน้ งานพระราชพิธดี งั กล่าว งานในล�ำดับถัดไป
จะเป็ น การเชิ ญ สุ พ รรณบั ฏ และหิ รั ญ บั ฏ ไปถวาย
สมเด็ จ พระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้ า คณะรอง
โดยเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เชิญสุพรรณบัฏไปถวาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนการเชิญ
หิ รั ญ บั ฏ ไปถวายพระราชาคณะเจ้ า คณะรอง ได้ เชิ ญ หิ รั ญ บั ฏ ไปถวายพระพรหมมงคล พระราชาคณะเจ้ า คณะรอง
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เชิญหิรัญบัฏไปถวาย
พระธรรมปั ญ ญาบดี พระราชาคณะเจ้ า คณะรอง วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์ ร าชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และเชิญหิรัญบัฏไปถวายพระสุธรรมาธิบดี พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามล�ำดับ

อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏ
ในการสถาปนาสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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อาลักษณ์เชิญสุพรรณบัฏไปถวายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ
ณ พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

อาลักษณ์เชิญหิรัญบัฏไปถวายพระพรหมมงคล
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

		 การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญที่ว่างเว้นการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 หลังจากที่
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม 2560 และมาตรา 7 บัญญัติให้ “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้
นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการในส่วนของการจัดท�ำเอกสาร
ส�ำคัญ และหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างค�ำจารึกพระสุพรรณบัฏ ร่างใบก�ำกับ
พระสุพรรณบัฏ และร่างพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งทรงลงพระปรมาภิไธย
ในเอกสารดังกล่าว และเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชโองการ

อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

		 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลามงคลพระฤกษ์ 10.49 - 11.29 น. อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ได้ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระนามสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธ�ำรงสกล
มหาสงฆปริ ณ ายก ตรี ป ิ ฎ กธราจารย อั ม พราภิ ธ านสั ง ฆวิ สุ ต ปาพจนุ ต ตมสาสนโสภณ กิ ต ติ นิ ร มลคุ รุ ฐ านี ย บั ณ ฑิ ต
วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสติ ประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวฒ
ุ ทศมินทรสมมุตปิ ฐมสกลคณาธิเบศรปวิธเนตโยภาสวาสน
วงศวิวัฒพุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จ
พระสังฆราช” ลงในพระสุพรรณบัฏ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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		 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�ำเนิน
ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านกระแสพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระสุพรรณบัฏเพื่อทรงประเคนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช และเมื่อเสร็จงานพระราชพิธีดังกล่าวแล้ว อาลักษณ์เชิญ
พระสุพรรณบัฏไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสมเด็จ
พระสังฆราชต่อไป

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิ ไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

		 เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติร่วมกับประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามผลการท�ำ
ประชามติพร้อมกับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการแก้ไข จากนั้น
ได้ส่งให้รัฐบาลโดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลิขิต กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เขียนร่างรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย จ�ำนวน 3 ฉบับ เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 เพื่อให้
รัฐบาลขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญคืนมาแก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรี
ได้น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาทอดบนโต๊ะเพื่อเจ้าพนักงานอาลักษณ์ประทับพระราชลัญจกร

เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประทับพระราชลัญจกรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

		 ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�ำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสามฉบับแล้วพระราชทานคืนแก่
นายกรัฐมนตรี จากนั้นเจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประทับพระราชลัญจกร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
		 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การพระราชพิ ธี ป ระกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 แล้ ว
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำ� รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก
วันที่ 6 เมษายน 2560 หลังจากนัน้ รัฐบาลได้นำ� รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับสมุดไทยขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงเก็บรักษาไว้ จ�ำนวน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ในนามรัฐบาลที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และในนามรัฐสภา
ที่ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ�ำนวนแห่งละ 1 ฉบับ
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การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องส�ำคัญ
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน

1

การขอพระราชทานยศ

40,269 ราย

2

การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์

65 เรื่อง

3

การขอพระราชทานอภัยโทษ

69 ราย

4

การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์

5

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

6

การขอพระราชทานชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่

7

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

8

การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

9

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ

1,304 รูป
294 วัด
24 เรื่อง
296 ราย
9 เรื่อง
33 เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการและบุคคลที่ต้องน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย
จ�ำนวน 6,993 ราย
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ราย)

1

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

486

2

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

546

3

ข้าราชการทหารและต�ำรวจ (ชั้นนายพล)

591

4

ข้าราชการตุลาการ (นอกจากผู้ช่วยผู้พิพากษา)

2,377

5

ข้าราชการอัยการ (นอกจากอัยการผู้ช่วย)

1,520

6

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์)

106

7

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

8

บุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย

8
1,359
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การพ้นจากต�ำแหน่งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
หรือโปรดเกล้า ฯ ให้พ้นจากต�ำแหน่งตามกฎหมาย และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร
ต�ำรวจ จ�ำนวน 991 ราย
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ราย)

1

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ)

10

2

ข้าราชการตุลาการ (เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา)

53

3

ข้าราชการอัยการ (เว้นแต่อัยการผู้ช่วย)

48

4

ข้าราชการศาลยุติธรรม

-

5

ข้าราชการต�ำรวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป)

12

6

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

22

7

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์)

102

8

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง

9

บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย

506

10

ถอดยศทหาร ต�ำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

234

4

การด�ำเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ�ำนวน 132 ราย
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ราย)

1

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย

33

2

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำต่างประเทศ

70

3

การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยและการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย

20

4

การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้งกงสุลประจ�ำต่างประเทศ

9

การแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ จ�ำนวน 136 เรื่อง
ลำ�ดับ

ประเภท

จำ�นวน (เรื่อง)

1

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

19

2

แต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี

12

3

แต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ

7

4

แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจคณะ
กรรมการขององค์การมหาชนและคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ

93

5

แต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี

5
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
		 ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานได้ เ สนอเรื่ อ งเพื่ อ ขอให้ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่มีผลงานและความดีความชอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมจ�ำนวน 562,813 ราย ดังนี้
ล�ำดับ
1

2

ประเภท

จ�ำนวน (ราย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก - มงกุฎไทย

557,131

- ชั้นสายสะพาย

จ�ำนวน 14,181 ราย

- ชั้นต�่ำกว่าสายสะพาย

จ�ำนวน 542,950 ราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

8,667

- ชั้นสายสะพาย

จ�ำนวน 24 ราย

- ชั้นต�่ำกว่าสายสะพาย

จ�ำนวน 8,643 ราย

3

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

15

4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์

-

5

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

-

การขอพระราชทานเหรียญราชการ
		 ส่วนราชการและหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีพิจารณาด�ำ เนิ น การขอ
พระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่มีผลงานและความดีความชอบตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมจ�ำนวน 72,514 ราย ดังนี้
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ราย)

1

เหรียญชัยสมรภูมิ

9

2

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

18

3

เหรียญราชการชายแดน

14,194

4

เหรียญจักรมาลา

13,996

5

เหรียญจักรพรรดิมาลา

44,297

6

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

-

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ
		 ส่วนราชการได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�ำเนินการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวม
จ�ำนวน 3 ราย
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การขอความเห็นชอบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ
		 ส่วนราชการได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�ำเนินการขอความเห็นชอบในการ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือรับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญตราต่างประเทศ ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมจ�ำนวน 14 ราย

การรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
		 หน่วยงานและบุคคลได้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน
ได้ตามกฎหมาย ดังนี้
- รับคืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- รับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จ�ำนวน 19,031 ส�ำรับ/ดวง
จ�ำนวน
51 ส�ำรับ/ดวง
เป็นเงิน 4,797,902 บาท

การตอบข้อหารือเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
		

ส่วนราชการและหน่วยงานได้ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมจ�ำนวน 10 เรื่อง

การปฏิบัติงานลิขิตเกี่ยวกับการจัดท�ำเอกสารส�ำคัญ
1. การจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับสมุดไทย ปีพุทธศักราช 2560 เมื่อลงประชามติแล้ว
(วันที่ 7 สิงหาคม 2559) และศาลรัฐธรรมนูญลงมติให้แก้ไข (วันที่ 28 กันยายน 2559) เพื่อน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย จ�ำนวน 3 ฉบับ ซึ่งยังคงต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามแบบโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
2. การจัดท�ำประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสาร
ส�ำคัญทางการทูต รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารส�ำคัญ
จ�ำนวน 802,273 ฉบับ
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ฉบับ)

1

ประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

264,954

2

สัญญาบัตรยศทหาร ต�ำรวจ และกองอาสารักษาดินแดง

42,252

3

ใบก�ำกับสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตรสมณศักดิ์

1,313

4

จารึกสุพรรณบัฏ/หิรัญบัฏ

5

5

การประทับพระราชลัญจกร

72,182

6

รับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารส�ำคัญ

421,280

7

พระราชสาส์นตราตั้ง - ถอน สัญญาบัตรตราตั้งและอนุมัติบัตรรับรองกงสุล

80
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การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฐานันดร
		 ทะเบียนฐานันดรถือเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติส�ำคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอิสริยยศ ฐานันดร ยศ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ของเจ้าประวัติ การโอนย้ายสังกัด การวายชนม์ (ถึงแก่กรรม/ถึงแก่อนิจกรรม/ถึงแก่อสัญกรรม) ตลอดจนข้อมูลการส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งของผู้ที่ส่งคืนชั้นรองเนื่องจากได้รับพระราชทานในชั้นตรา ที่สูงขึ้น หรือทายาทน�ำส่งคืนในส่วน
ของผู้ที่วายชนม์ ทั้งนี้ งานทะเบียนฐานันดรสามารถแยกเป็นงานบันทึกข้อมูล งานตรวจสอบ และงานให้บริการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด�ำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
1) งานบันทึกข้อมูล ด�ำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การได้รับพระราชทานยศ การได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้ง
การเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัดและการวายชนม์ จ�ำนวน 200,552 ราย
2) งานตรวจสอบ (ตรวจสอบประวัติการได้รับหรือส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามค�ำร้องขอของส่วนราชการ)
จ�ำนวน 1,240 ราย
3) งานบริการ (ให้บริการบุคคลทั่วไปตามที่ติดต่อสอบถามประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
จ�ำนวน 202,626 ราย

การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
		 ในปี 2559 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มลู นิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงาน
		 นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการทุ น การศึ ก ษา ม.ท.ศ. ในปี 2552 - 2560 มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
พระราชทานจากโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน 9 รุ่น รวม 1,399 ราย ในจ�ำนวนนี้มี
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพแล้วรวม 189 ราย คงเหลือที่ยังคง
สถานะเป็นนักเรียนทุนฯ อยู่ในโครงการฯ จ�ำนวน 1,064 ราย จ�ำแนกเป็น ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จ�ำนวน
589 ราย (รุ่นที่ 2 หลักสูตร 5 ปี - รุ่นที่ 6) และก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 475 ราย (รุ่นที่ 7
- รุ่นที่ 9) ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1. ด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในกลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 9 ที่อยู่ในระบบทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังการน�ำแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ (ความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน ความกตัญญู
การใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ประหยัด การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ) ควบคู่กับการปลูกจิตส�ำนึก
ความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์
1.1 การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เน้นเสริมสร้างทักษะความรู้และความรอบรู้
ที่เหมาะสมกับวัยในแต่ละช่วงชัน้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทเี่ กิดจากการเรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั จิ ริง
กิจกรรมส�ำคัญ
(1) จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติงานบริการและ
จิตอาสา ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 สายวิทย์ - คณิต ที่มีความตั้งใจสอบเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาแพทยศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ
ในเดือนมีนาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 24 ราย ครั้งที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนทุนฯ ระดับ
ปริญญาตรี รุน่ ที่ 2 - รุน่ ที่ 5 ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 41 ราย พร้อมทัง้ น�ำนักเรียนทุนฯ
ที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน 9 ราย ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านการบริหาร
จัดการน�้ำและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม 2560
(2) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ อ าชี พ ครู ข องนั ก เรี ย นทุ น ฯ รุ ่ น ที่ 1
(สาขาครุศาสตร์ 5 ปี) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 จ�ำนวน 40 ราย
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1.2 การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝัง
จิตส�ำนึกความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นการบ่มเพาะ
คุณลักษณะนิสัยการมีจิตอาสา และการเรียนรู้พระราชพิธีที่ส�ำคัญของชาติ ศาสนา รวมทั้งการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส�ำคัญ
(1) จัดกิจกรรมน�ำนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 8 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จ�ำนวน 3 ครั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ
เข้าร่วมกิจกรรมรวม 80 ราย
(2) ประสานนั ก เรี ย นทุ น ฯ รุ ่ น ที่ 1 - รุ ่ น ที่ 8 ในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคท� ำ กิ จ กรรมจิ ต อาสา ลู ก ม.ท.ศ.
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ
เข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 ราย
(3) กิจกรรมน�ำนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 8 แสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้า
พระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งท�ำกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560
รวม 19 ครั้ง มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมรวม 340 ราย
(4) กิจกรรมน�ำนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมพิธีมหามงคลบ�ำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ ลานพระราชวังดุสติ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน - กันยายน 2560 มีนกั เรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 129 ราย
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1.3 การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลการเรียน ความประพฤติการใช้จา่ ยเงินทุน การรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การใช้ชีวิต การดูแลและสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่นักเรียนทุนฯ และครอบครัว
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต ผ่านเครือข่ายนักเรียนทุนฯ กิจกรรมส�ำคัญ
(1) จัดประชุมติดตามนักเรียนทุนฯ ระดับภูมิภาค 3 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
ประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
ขอนแก่น มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมประชุมรวม 99 ราย
(2) ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามตรวจเยีย่ มนักเรียนทุนฯ เป็นรายกรณี อาทิ กรณีประสบภัยพิบตั -ิ อุทกภัย การเจ็บป่วย
และเสียชีวิต ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาและขอนแก่น มีนักเรียนทุนฯ ได้รับการติดตามดูแลรวม 21 ราย
(3) จัดประชุมเพื่อปัจฉิมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ที่ส�ำเร็จการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 ที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อน ประจ�ำปี 2560 ในเดือนเมษายน 2560 มีนักเรียนทุนฯ
เข้าร่วมกิจกรรมรวม 387 ราย
(4) ติดตามเฝ้าระวังการใช้สื่อ Social ไม่สร้างสรรค์ของกลุ่มนักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
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2. ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ประจ�ำปี 2560
(นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9) วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สมควรเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ กิจกรรมส�ำคัญ ประสานกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ด�ำเนินการ
(1) จัดประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. พร้อมเงื่อนไขการรับทุนพระราชทานให้กับนักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและภูมิภาค พร้อมทั้งเข้าร่วมกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และโรงเรียนมหาดเล็กรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
(2) จัดประชุมชี้แจง ท�ำความเข้าใจ และซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ แก่นักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ 9 จ�ำนวน 169 ราย พร้อมน�ำนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
117 ราย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบลาไปประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560

		 ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินงาน นอกจากท�ำให้นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายทั้งความรู้เชิงวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีและวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ
ของชาติแล้ว ยังท�ำให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล มีจิตส�ำนึกความจงรักภักดี และส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และการช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ ร ่ ว มดูแลช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
เกิดการเชือ่ มโยงเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ในการช่วยเหลือดูแลซึง่ กันและกันแบบพีส่ อนน้อง - เพือ่ นช่วยเพือ่ น และการร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทาง
การด�ำเนินงานในโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และพระราชด�ำรัสที่พระราชทานแก่นักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดขอนแก่น
ความว่า “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข”
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในราชกิจจานุเบกษา

การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
		 ราชกิจจานุเบกษา (ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547)
หมายความว่า หนังสือของทางราชการซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�ำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เรื่องที่ต้องประกาศตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงกระทู้ถามของ
สมาชิกรัฐสภาพร้อมค�ำตอบของรัฐมนตรี ไม่ว่าจะได้จัดท�ำขึ้นในรูปของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
		 ความส�ำคัญของราชกิจจานุเบกษา ในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านการประกาศใช้บังคับกฎหมาย
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 195 วรรคสอง ได้บัญญัติให้บทกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้ว หรือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และ
อนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องน�ำอนุบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงมีผลบังคับได้ และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4) ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีสภาพเป็นกฎ
เพื่อให้มีผลกระทบต่อเอกชนเป็นการทั่วไปต้องน�ำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมี
ความส�ำคัญในกระบวนการตรากฎหมาย และการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีสภาพบังคับใช้กฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน
		 เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในหมวด 1 ข้อ 5 แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการน�ำเรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ได้ก�ำหนดเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
1) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งของหน่วยงานเจ้าของเรื่องและเรื่องที่
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2) เรื่องที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ดังนั้น ลักษณะของเรื่องที่น�ำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะต้องมีลักษณะดังนี้
1. เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(1) - (4) และมาตรา 23
3. เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่เป็นเรื่องส�ำคัญที่สมควรเผย
แพร่ให้ประชาชนทราบ
		 การก�ำหนดประเภทราชกิจจานุเบกษา ตามข้อ 6 แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�ำเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(1) ประเภท ก ฉบั บ กฤษฎี ก า เป็ น ประกาศเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการที่เป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งของหน่วยงานหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอนุบัญญัติ ประกาศส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด และเรื่องที่ประชาชนทั่วไปควรได้รับทราบ
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ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ค�ำพิพากษาของศาลปกครองอันถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
(2) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร หมายก�ำหนดการ และข่าวในพระราชส�ำนัก เป็นการประกาศเกี่ยวกับ
การสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชการ
หรื อ ยศ รายชื่ อ ผู ้ ถู ก เรี ย กคื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ห รื อ ถู ก ถอดยศ และรายชื่ อ ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราต่างประเทศ หมายก�ำหนดการ
พระราชพิธีต่าง ๆ และข่าวในพระราชส�ำนัก
(3) ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า เป็นการประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด และ
บริษัทมหาชน จ�ำกัด การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน
(4) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นการประกาศเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภท ก
ประเภท ข และประเภท ค ทั้งนี้ จะใช้อักษรย่อแต่ละประเภท ก ข ค ง ระบุไว้หลังเลขเรียงล�ำดับตอนที่ เช่น
เล่ม 133 ตอน 2 ก ลงวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
		 อย่างไรก็ตาม ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจก�ำหนดประเภทของราชกิจจานุเบกษาเป็นประเภทอื่น ๆ หรือ
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร กรณีเป็นเรื่องส�ำคัญและหรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนโดยหน่วยงานสามารถ
ประสานงานกับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรงล่วงหน้า เพื่อให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศเรื่อง
ต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ
		

สถิติการน�ำเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

จ�ำนวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล�ำดับ

ประเภท

จำ�นวน (เรื่อง)

1

พระราชบัญญัติ

72

2

พระราชก�ำหนด

3

3

พระราชกฤษฎีกา

100

4

กฎกระทรวง

269

5

กฎต่าง ๆ

14

6

ระเบียบ

327

7

ประกาศ

28,101

8

ค�ำสั่ง

445

9

ข้อบังคับ

112

10

ข้อก�ำหนด

29

11

เทศบัญญัติ

11

12

ข้อบัญญัติ

933

13

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

4
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ล�ำดับ

ประเภท

จำ�นวน (เรื่อง)

14

ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง

331

15

บันทึกการประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

133

16

กระทู้ถาม

-

17

หมายก�ำหนดการ

35

รวมทั้งสิ้น

30,919

จ�ำนวนตอนราชกิจจานุเบกษาจ�ำแนกตามประเภท
ล�ำดับ

ประเภท

จ�ำนวน (ตอน)

1

ก ฉบับกฤษฎีกา

129

2

ข ฉบับทะเบียนฐานันดร

61

3

ค ฉบับทะเบียนการค้า

88

4

ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (ก�ำหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

115

5

ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป (ก�ำหนดประกาศกรณีเร่งด่วน)

337

รวมทั้งสิ้น

730

		 การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา มี 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการราชกิจจานุเบกษา หรือค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ
ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล
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(2) ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการค้นหาและจัดพิมพ์ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th และสามารถขอรับบริการสอบถามข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ได้ทางเว็บไซต์กระดานถาม - ตอบ

สถิตกิ ารให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจ�ำแนกตามช่องทางต่าง ๆ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560
มาติดต่อด้วย
ตนเอง
(ราย)

ทางโทรศัพท์
(ครั้ง)

ทางเว็บบอร์ด
กระดาน
ถาม - ตอบ
(ครั้ง)

ทางเอกสาร
(เรื่อง)

ทางอินเทอร์เน็ต
(ครั้ง)

ตุลาคม 2559

7

259

24

21

22,893

พฤศจิกายน 2559

6

210

22

19

20,949

ธันวาคม 2559

3

195

29

30

26,320

มกราคม 2560

4

241

11

53

24,885

กุมภาพันธ์ 2560

8

225

23

32

27,171

มีนาคม 2560

24

232

20

62

41,159

เมษายน 2560

6

217

15

36

33,906

พฤษภาคม 2560

8

245

13

54

28,114

มิถุนายน 2560

8

236

16

39

33,600

กรกฎาคม 2560

12

280

11

31

25,556

สิงหาคม 2560

11

274

14

77

31,377

กันยายน 2560

11

329

11

32

37,519

108

2,943

209

486

353,449

เดือน

รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
		 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภารกิจหลักต่าง ๆ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งกลุ่มภารกิจงานบริหารงานภายในเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการของกลุ่มภารกิจอื่น
โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
สารสนเทศทีส่ นับสนุนกระบวนการรับเรือ่ งทีส่ ว่ นราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงฐานข้อมูลการติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในหลายด้าน ในลักษณะของ Multi-Disciplinary
มากขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง

การพัฒนาระบบราชการในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 จากวิสัยทัศน์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้ตรงตามความต้องการในการเป็นกลไกหลักและสอดรับกับแนวคิดระบบราชการ 4.0
ทีม่ เี ป้าหมายให้ระบบราชการต้องเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนและเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึ ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
1. การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ท�ำงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยจั ด สั ม มนา Year End ประจ� ำ ปี
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ได้จัดให้มี
การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำข้อเสนอใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละ
แนวทางการท�ำงานให้มีความสุขเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบรรยาย
ความรู ้ เรื่ อ ง “ระบบราชการ 4.0 เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน” เพื่อให้ข้อคิด
เกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์ (mindset)
ที่ถูกต้องและความรู้ด้านการปฏิรูปประเทศ
การบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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2. การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน โดยจัด
กิจกรรม สลค. พบโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี พลโท สรรเสริญ
แก้วก�ำเนิด ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดท�ำบันทึกสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกใน
เรื่องต่าง ๆ แก่คณะรัฐมนตรี กิจกรรมดังกล่าวท�ำให้บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการโดยตรงซึ่งสามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ท�ำงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เฉพาะด้ า นเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 2562 โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารในการบริหารจัดการเพื่อตอบ
สนองการเปลี่ยนแปลง และยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในภารกิจหลักของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินโครงการส�ำคัญ
คือ “โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมซึ่ง
เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส�ำรองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปรับปรุงระบบ
ส�ำรองไฟฟ้า และมีการน�ำเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT มาใช้โดยติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติเพื่อแจ้งเตือน
ล่วงหน้าหรือในทันทีเมื่อเกิดมีความผิดปกติ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติขึ้นภายในห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยสามารถตรวจความผิดปกติด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ระบบไฟฟ้า การ
เกิ ด ควั น ไฟ และแจ้ ง ไปยั ง ผู ้ ดู แ ลระบบได้ ทั น ที นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ท�ำให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบ
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เทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต นอกจากการพัฒนาและยกระดับทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในส�ำนักงานแล้ว
ในปี 2560 เป็นครั้งแรกที่มีการลงนามความร่วมมือในเรื่อง
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ แ ลกเปลี่ ย นระหว่ า งหน่ ว ยงาน
มีความถูกต้องแม่นย�ำ สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ริ าชการ รวมทัง้ เกิดความโปร่งใส โดยส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง
และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเน้นการประสานการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบุคลากร
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถเชื่อมโยง เพื่อให้ข้อมูลบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ โดยทั้งห้าฝ่าย
ตกลงร่วมมือกันในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาบุคลากร
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจส�ำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี การประสานงานด้านราชการในพระองค์ การประสานส่วนราชการ และการบริหารงานภายใน ซึ่งบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจ�ำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะที่ส�ำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ อาทิ นโยบายสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทัง้ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน โดยในปี พ.ศ. 2560
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมภายในส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (In-House Training) การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS) ซึ่งมีบุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 333 คน จากทั้งหมด 403 คน คิดเป็นร้อยละ 82.63 จ�ำแนกเป็น
ข้าราชการ 246 คน ลูกจ้างประจ�ำ 8 คน พนักงานราชการ 39 คน และพนักงานจ้างเหมา 40 คน

1. การจัดการฝึกอบรมภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (In-House Training)
1.1 การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการจัดสัมมนาแนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 เมษายน 2560 ซึง่ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการตรากฎหมายไว้
ประกอบกับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�ำแนวทางการ
จัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด�ำเนินการ
ในการจัดท�ำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึง่ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560
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เห็ น ชอบแนวทางการจั ด ท� ำ และการเสนอร่ า งกฎหมายตามบั ญ ญั ติ ม าตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�ำขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
		

ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับทราบถึงแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมาย
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงได้จดั ให้มโี ครงการสัมมนาแนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึน้
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(1) การสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ (2) เสวนาเรื่องแนวทางการด�ำเนินการ
มาตรา 77 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 และตอบข้ อ ซั ก ถาม โดยมี
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
ร่างกฎหมายประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และด�ำเนินการเสวนาโดย นางสาวอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ทั้งเจ้าหน้าที่
จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

		

การสัมมนาดังกล่าวท�ำให้บุคลากรส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์การร่าง
กฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่ว ยงานของรัฐ แนวทางการรับฟังความคิ ด เห็ น
ประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
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นอกจากนี้ได้จัดการบรรยายความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น
การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในมิติผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวิเคราะห์ภาพรวม
เศรษฐกิจไทย รู้ทันจีน : จีนยุค 4.0 กับการปรับตัวของไทย ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ในส่วน
ของกิจกรรมบรรยายความรู้นอกจากจะมีบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วยังมีบุคลากร
หน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 33 คน ซึง่ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันอีกด้วย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงพื้นที่
เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการศึกษาดูงานในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
โดยลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ เช่น นโยบายโรงเรียนประชารัฐ นโยบายสานพลังประชารัฐ
การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน�้ำและการผลิตไฟฟ้า และการด�ำเนินนโยบายส่งเสริมการตลาดสินค้า
OTOP ของรัฐบาล รวมถึงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากการท�ำเหมืองหินปูน
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ จากการลงพื้ น ที่ แ ละการศึ ก ษาดู ง านดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค
ในการด� ำ เนิ น นโยบายที่ ส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นหลายด้ า น
เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ สภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 การพัฒนาทักษะด้านการประสานงานด้านราชการในพระองค์

		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการ
จัดการเรียนรูและศึกษาดูงานกระบวนการ
ขอพระราชทานอภัยโทษและงานราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ เรือนจ�ำ
พิ เ ศษกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ข ้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ เข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 71 คน ซึ่งการศึกษาดูงาน
ดั ง กล่ า วเป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละ
เพิม่ สมรรถนะให้บคุ ลากร มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการขอพระราชทานอภั ย โทษ และงานราชทั ณ ฑ์ ใ นภาพรวม นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ย
ปลุกจิตส�ำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป
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1.3 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร
ตามโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
โดยมีจ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 219 คน มีหลักสูตรส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย 1) หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากภายนอก
หน่วยงาน ที่จัดอบรมให้กับผู้ใช้งานภายใน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลส�ำคัญของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีความคล่องตัว 2) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมพิมพ์งาน
โปรแกรมน�ำเสนอข้อมูล โปรแกรมตารางการจัดการข้อมูล 3) หลักสูตร RESTFUL API with Python &
Flask ที่จัดขึ้นเพื่อวางพื้นฐานส�ำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทาง
การพัฒนาระบบงานและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการวางแผนก�ำกับดูแลโครงการที่ส�ำคัญของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในอนาคตเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งเป็นพื้นฐานใน
การเชื่อมโยงระบบงานและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อไป และ 4) หลักสูตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2561 โดยวิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมมาให้ความรู้ทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน
องค์กรจากภัยคุกคาม ท�ำให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ได้
จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการด�ำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญและการจัดสัมมนาดังกล่าวข้างต้นให้กับบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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1.4 การพัฒนาทักษะในภารกิจงานบริหารภายใน
		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน รวมทั้งพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ทีส่ นับสนุนสายงานดังกล่าว โดยจัดการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้ สิน้
118 คน แบ่งเป็น กลุ่มสายงานหลัก ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการระดับช�ำนาญการพิเศษ ในระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 จ�ำนวน 28 คน มีหัวข้อการบรรยายที่ส�ำคัญ เช่น การสร้างเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมส�ำหรับหัวหน้างาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฯลฯ กลุ่มข้าราชการระดับช�ำนาญการ ในเดือนมีนาคม 2560
จ�ำนวน 32 คน มีหัวข้อการบรรยายที่ส�ำคัญ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนและบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ การจัดท�ำ infographic และสื่อน�ำเสนอ ฯลฯ กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ ในระหว่าง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 จ�ำนวน 23 คน มีหัวข้อการบรรยายที่ส�ำคัญ เช่น การเขียนหนังสือ
ราชการและการจดรายงานการประชุ ม การจั ด ท� ำ แผนงานโครงการ กลยุ ท ธ์ ก ารคิ ด นอกกรอบและ
คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และสายงานสนับสนุน ในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�ำนวน 35 คน มีหัวข้อการบรรยาย
ที่ส�ำคัญ เช่น การสร้างวัฒนธรรมบริการที่น่าประทับใจ การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดบวก
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ ฯลฯ

		

นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ
ด้านบุคลากร การจัดการบรรยายความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องและการ
บริหารความเสี่ยง การอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุ
สื่อสารในราชการ รวมทั้งจัดการบรรยายความรู้ในเรื่องส�ำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนทุน UIS ตลอดจนจัดให้
บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยเสริมการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ
ครอบคลุมด้านภาวะผู้น�ำและการบริหารจัดการ โดยมีหลักสูตรที่ส�ำคัญ เช่น หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) และหลักสูตรการสร้างผูน้ ำ� แห่งการบริหารการเปลีย่ นแปลง (ป.ย.ป. 2) หลักสูตรโฆษกกระทรวง :
นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำทีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)
หลักสูตรการพัฒนาผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ด้านกฎหมาย หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน หลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการด�ำเนินคดีปกครอง ด้านดิจิทัล
หลักสูตร Government Cloud Service หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดท�ำ Infographic ฯลฯ

		

3. การเตรียมความพร้อมก�ำลังคนคุณภาพผ่านระบบ HiPPS และทุนรัฐบาล

		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เตรียมความพร้อมก�ำลังคน โดยการสรรหาบุคลากรทีม่ ขี ดี ความสามารถทีจ่ ะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการ
จัดสรรทุนรัฐบาล จ�ำนวน 3 ทุน คือ ทุนบุคคลทั่วไป (ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด
ผูม้ ศี กั ยภาพสูงทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS)
ใน 2 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้บ่มเพาะก�ำลังคนคุณภาพ
โดยการสอนงาน การสร้ า งระบบพี่ เ ลี้ ย ง และให้ บุ ค ลากรเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง (on the job training)
และสนับสนุนให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 1 ราย ในส่วนของบุคลากร
ซึง่ เป็นผูร้ บั ทุน UIS ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำ� เนินการในลักษณะเดียวกันและร่วมให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการศึกษาต่อ
เพื่อให้สาขาวิชาที่จะศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเกิดประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรผู้รับทุนและแก่ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีผู้รับทุน UIS ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศกลับเข้ารับราชการรวม 5 ราย
ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการพัฒนาประเทศต่อไป
		 จากแนวทางและการด� ำ เนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรของส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี มีความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้งทักษะเชิงวิชาการ การวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี การบริหารจัดการ ภาวะผูน้ ำ� ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สามารถสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
		 นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น โดยขอความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสถาบันการศึกษา ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดการประชุม
เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อคัดสรรนักศึกษามาฝึกเรียนรู้งาน (Training
Project) และพัฒนาบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้มีความรู้ ทักษะและความช�ำนาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยร่วมกันตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีกรอบความร่วมมือ
ดังต่อไปนี้
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1. เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
เชิ ง ปฏิ บั ติ สามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ม าใช้
พัฒนางานเพื่อใช้สนับสนุนงานจริงได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับของส�ำนัก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และได้มาตรฐาน สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรได้มากขึ้น
3. เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล
4. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี กั บ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
		 นอกจากนี้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประยูร ภมรมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความร่วมมือในการคัดสรรนักศึกษามาฝึกเรียนรูง้ าน (Training Project)
โดยมีกรอบความร่วมมือดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทั ก ษะในด้ า นวิ จิ ต รศิ ล ป์ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ สามารถน�ำองค์ความรู้มาใช้พัฒนางานเพื่อใช้สนับสนุนงานจริงได้อย่างเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ถือเป็นภารกิจด้านหนึ่งของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้านงานลิขติ ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำเอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง สวยงาม ตามแบบโบราณ
ราชประเพณีด้วยลายมือแบบอาลักษณ์ ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันมิให้สูญหายไป
จากแผ่นดินไทย
3. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ า นวิ จิ ต รศิ ล ป์
การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เทคนิค และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนตัวอักษร
แบบอาลักษณ์ หรือปัจจุบันเรียกแบบรัตนโกสินทร์และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสืบทอดองค์ความรู้
ในงานด้านลิขิต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
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ภารกิจอื่น ๆ
		

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจอื่น ๆ อาทิ
1. งานอนุรักษ์เอกสารส�ำคัญทางประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และงานพิพิธภัณฑ์
2. การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
3. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4. การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับงานในภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (การเยีย่ มชม/ศึกษาดูงาน/
นิทรรศการ/สลค. สาร)
5. การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. งานอนุรักษ์เอกสารส�ำคัญทางประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และงานพิพิธภัณฑ์
		 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ดูแลอนุรักษ์เอกสารส�ำคัญซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดจากการบริหาร
ราชการแผ่นดินและด�ำเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 เอกสารที่เกิดจากการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2475 - 2544 รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2475 - 2557 ต้นฉบับกฎหมาย
พ.ศ. 2413 - 2559 ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2418 - 2556 เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ท�ำมาจากกระดาษซึ่งเป็นวัสดุที่มี
ความไวต่อสภาพแวดล้อม จึงท�ำให้เกิดการช�ำรุดเสื่อมสภาพได้ง่ายจึงต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักสากล
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการซ่อมเสริมเพื่ออนุรักษ์เอกสาร
ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2497 - 2499 ที่ช�ำรุดเสื่อมสภาพ จ�ำนวน 40,302 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และเอกสารอ้างอิงให้คงอยู่ตลอดไป
		 นอกจากภารกิจในการอนุรักษ์เอกสารส�ำคัญดังกล่าวแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เปิดให้บริการ
ค้นคว้าข้อมูลส�ำคัญและเอกสารบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย เอกสารบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2475 - 2500
รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและต้นฉบับกฎหมาย พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผขู้ อใช้บริการค้นคว้าข้อมูลและขอใช้เอกสารบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2475 - 2500
รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและต้นฉบับกฎหมาย จ�ำนวน 33 ครั้ง รวม 379 เรื่อง
		 ภารกิ จ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี คื อ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท�ำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ทั้งหมดที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนปัจจุบัน
รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรูด้ า้ นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสูป่ ระชาชน ผ่านท�ำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย
และรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น ดังนี้
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• พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 เป็นการจัดแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
การจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
การแต่งกายประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ขัน้ ตอนการจัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ประวัตกิ ารสถาปนาเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้าและพระราชลัญจกร พร้อมค�ำบรรยาย โดยแบ่งพืน้ ทีก่ ารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 9 ส่วน
•
•
•
•
•
•
•
•

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 และ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ส่วนที่ 7
ส่วนที่ 8
ส่วนที่ 9

ประวัติความเป็นมา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�ำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�ำหรับบ�ำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญที่ระลึกและเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แม่ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
พระราชลัญจกรประจ�ำเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

• ท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี ไทย อยู่บริเวณชั้น 2 เป็นการจัดแสดงภาพและประวัติของนายกรัฐมนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน
เสื้อครุยประจ�ำต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย พ.ศ. 2475 จนถึงฉบับปัจจุบัน
		 พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท�ำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย ได้เริ่มเปิดให้ประชนและผู้สนใจเข้าชม
เป็นครั้งแรกในวันที่ 14 มกราคม 2560 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ส�ำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่เสียค่าบริการ ผู้สนใจ
สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ กรณีการเข้าชม
เป็นหมู่คณะสามารถติดต่อประสานงานกับพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดวิทยากรน�ำชม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงาน
ภายนอกประสานเข้าชมเป็นหมู่คณะ อาทิ โรงเรียนสารบรรณทหาร คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 1,083 คน

2. การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก
และประชาชนทั่วไป จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 14 เรื่อง ดังนี้
2.1. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 0 เรื่อง
2.2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยด�ำเนินการ
ส่งเรื่องให้ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 11 เรื่อง และด�ำเนินการ
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงด�ำเนินการต่อไป จ�ำนวน 3 เรื่อง

3. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 ระเบียบส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 หมวด 4 (การบริการข้อมูล
ข่าวสาร) และหมวด 5 (สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร) ก�ำหนดให้หน่วยงานในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวม
จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ด�ำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ขาย จ�ำหน่ายจ่ายแจก
ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหาและจัดท�ำส�ำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
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ราขการ และจัดให้มีสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของปี
ที่ก�ำลังด�ำเนินการ ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นต้น โดย
• ให้บริการส�ำเนาข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสาร
• ให้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยเจ้าหน้าที่
• ให้บริการค้นข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์
• ตอบข้อซักถาม และให้ค�ำแนะน�ำทางโทรศัพท์
		 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถติดต่อขอรับบริการ
ตามขั้นตอนการขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(อาคารหลังใหม่ ชั้น 1) ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 โดยมีช่องทางการให้บริการ ประกอบด้วย (1) มีหนังสือขอรับ
บริการข้อมูลอย่างเป็นทางการ (2) มาติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ (3) ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 0-2280-9000
ต่อ 1444-1445 หรือ (4) ขอรับบริการทาง Facebook “ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี” โดยเปิดให้บริการ
ในวันและเวลาราชการ และสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : www.soc.go.th หรือเว็บไซต์
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร : www.oic.go.th/infocenter2/232 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
บริการ
ณ ศูนย์
บริการฯ
(ราย)

เดือน

ค่า
ยอดบริการ
บริการทาง บริการทาง บริการทาง บริการทาง จ�ำนวน
หนังสือ Fanpage/ ข้อมูลที่ ธรรมเนียม เอกสาร
โทรศัพท์ โทรสาร
(ครั้ง)
(เรื่อง) Facebook ให้บริการ (บาท)
(แผ่น)
และ
(ครั้ง)
(เรือ่ ง)
e-mail
(ครั้ง)

ตุลาคม 2559

1

33

1

1

64

127

-

120

พฤศจิกายน 2559

4

57

5

1

73

159

293

161

ธันวาคม 2559

3

21

-

1

78

143

199

161

มกราคม 2560

3

20

-

1

70

168

247

190

กุมภาพันธ์ 2560

2

29

-

2

43

103

75

186

มีนาคม 2560

7

41

-

3

66

160

486

169

เมษายน 2560

4

36

2

2

35

87

640

139

พฤษภาคม 2560

3

51

-

-

39

150

55

15

มิถุนายน 2560

5

20

1

1

53

119

123

86

กรกฎาคม 2560

7

18

1

1

64

113

657

218

สิงหาคม 2560

8

56

1

1

52

152

390

379

กันยายน 2560

6

48

1

1

54

155

174

93

รวมทั้งสิ้น

53

430

12

15

691

1636

3339

1917

การให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
		 งานฐานั น ดรได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานอิ ส ริ ย ยศ ฐานั น ดรศั ก ดิ์ ยศ และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านแก่ ส ่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
และประชาชนที่ต้องการตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจ่ายและการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเพื่อสิทธิประโยชน์อื่น
เช่น การขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น โดยมีวิธีการให้บริการ ดังนี้
•

การให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการด้วยตนเอง

•

การให้บริการทางโทรศัพท์และโทรสาร

•

การให้บริการทางเว็บไซต์ : http:www.thanundon.soc.go.th

•

การให้บริการทางเอกสารแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหนังสือมาขอตรวจสอบ

โดยมีสถิติการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้
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มาติดต่อ
ด้วยตนเอง (ราย)

ทางโทรศัพท์
(ราย)

ทางโทรสาร
(ราย)

ทางเว็บไซต์ระบบ
ทะเบียนฐานันดร
(ราย)

ทางเอกสาร
(ราย)

ตุลาคม 2559

1

811

-

18,187

-

พฤศจิกายน 2559

1

1,531

-

43,301

-

ธันวาคม 2559

2

1,195

-

25,433

-

มกราคม 2560

3

773

-

21,484

-

กุมภาพันธ์ 2560

2

571

-

12,689

-

มีนาคม 2560

2

539

-

8,744

154

เมษายน 2560

-

445

-

5,206

273

พฤษภาคม 2560

-

393

-

7,132

101

มิถุนายน 2560

-

513

5,180

8,229

-

กรกฎาคม 2560

-

383

2,432

8,186

-

สิงหาคม 2560

-

488

2,680

8,215

5

กันยายน 2560

-

291

3,450

13,601

-

รวมทั้งสิ้น

11

7,933

13,742

180,407

533

เดือน

4. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานในภารกิจหน้าที่ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/
นิทรรศการ/สลค. สาร)
4.1 การต้อนรับการศึกษาดูงานของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน (Dasho Kinzang Wangdi) และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้าง วิสัยทัศน์
พันธกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระบวนการจัดท�ำนโยบายสาธารณะของไทย กระบวนการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานราชการในพระองค์ โดยคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการน�ำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและประเมินผลนโยบาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การปรับโครงสร้าง
ภาคราชการ 4.0 การน�ำเทคโนโลยี Digital Government Service ต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันบริการสาธารณสุข
แอปพลิเคชัน M-VARA
4.2 การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตอ้ นรับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าเยีย่ มชม
และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้
-

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี การเตรียมเอกสารเพื่อจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ระบบจัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจนเสร็จสิน้ การประชุม
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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-

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นกับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการห้องประชุมและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในเรื่องการประชุม
คณะรัฐมนตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการสนับสนุนข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี

4.3 การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท�ำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภายนอกประสานเข้าชมเป็นหมู่คณะ อาทิ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. โรงเรียนสารบรรณทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น
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4.4 การเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แกประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค โดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวม 2 ครั้ง ดังนี้
1) จัดนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

2) จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อ�ำเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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105

4.5 สลค. สาร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดท�ำวารสารภายใต้ชื่อ “สลค.สาร”
ซึ่งเป็นการจัดท�ำขึ้นเป็นปีที่ 25 เพื่อเผยแพร่เนื้อหาทั้งในเชิงวิชาการ ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ข้อมูลผลงาน
ทีส่ ำ� คัญของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และความรูท้ วั่ ไป โดยได้แจกจ่ายให้แก่คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการทัง้ ในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.soc.go.th) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดท�ำ
วารสารเผยแพร่จ�ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, การเตรียมการเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, การเขียนร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับสมุดไทย และปรากฏการณ์จิตอาสา ท�ำความดีเพื่อพ่อ
(2) ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ “ทรงงานสานต่อ
สร้างสุขปวงประชา”, แนวทางการจัดท�ำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และภาพรวมวันหยุดประจ�ำปี 2560
(3) ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง การดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนภายใต้มลู นิธทิ นุ การศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.), สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ,
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับสิ่งแวดล้อมโลก, ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี : เครือ่ งมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
(4) ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�ำ
ประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
		

ทั้ ง นี้ ในแต่ ล ะฉบั บ จะมี เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น คอลั ม น์ ป ระจ� ำ ที่ เ ป็ น ภารกิ จ ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย
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5. การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		 ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น นโยบายส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว นที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การและต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไขอย่ า งจริ ง จั ง
โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบายรัฐบาล ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มการประเมิ น ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ซึ่ ง ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้
ร่วมการประเมินดังกล่าวด้วย
		 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) เป็นการประเมินผลจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และประเมินจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับหน่วยงาน (Evidence–based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินการของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยภาพรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานระดับสูงมาก โดยดัชนีความโปร่งใส
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 91.22 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต�่ำกว่าดัชนีอื่น ๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.62 ซึ่งแสดงรายละเอียดตามดัชนีตามภาพและตารางต่อไปนี้
สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน

91.22

ความโปรงใส

79.10

คุณธรรมการทำงาน
ในหนวยงาน

76.62

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองคกร

ระดับผล
การประเมิน

คะแนน ITA = 82.75
(ถ่วงน�้ำหนัก)
ดัชนี

78.49

ความพรอมรับผ�ด

83.68

ความปลอดจากการทุจร�ตใน
การปฏิบัติงาน

สูงมาก
คะแนนดัชนี ระดับผลการ
(ร้อยละ)
ประเมิน

ความโปร่งใส

91.22

สูงมาก

ความพร้อมรับผิด

78.49

สูง

ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

83.68

สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

76.62

สูง

คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน

79.10

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน�้ำหนักแล้ว
		 2. คะแนนดัชนีเป็นการค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ ของทุกข้อค�ำถามจากทุกแบบส�ำรวจในดัชนีทยี่ งั ไม่ถว่ งน�ำ้ หนัก ส�ำหรับการเปรียบเทียบ
			 ในแต่ละดัชนี
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ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ�ำแนกตามดัชนี
แหล่งข้อมูล

ค่าน�้ำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ที่ ได้

คะแนนหลัง
ถ่วงน�้ำหนัก

ความโปร่งใส (Transparency)

EIT+EBIT

26.00

91.22

23.72

1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

EIT+EBIT

94.27

1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EIT+EBIT

88.18

ความพร้อมรับผิด (Accountability)

IIT+EIT+EBIT

ล�ำดับที่
1

2

ดัชนี (Index)

2.1 ความพร้อมรับผิด
3

4

78.49

IIT+EIT

75.20

2.2 เจตจ�ำนงสุจริต

IIT+EIT+EBIT

81.79

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption–Free)

IIT+EIT+EBIT

22.00

83.68

3.1 การถูกชี้มูลความผิด

EBIT

100.00

3.2 การทุจริตต่อหน้าที่

IIT+EIT

78.33

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

IIT+EIT

72.71

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

IIT+EBIT

4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน

5

18.00

16.00

76.62

IIT

74.56

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT+EBIT

85.63

4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

IIT+EBIT

69.67

คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

IIT+EIT+EBIT

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินการโดยรวม
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18.00

79.10

EIT+EBIT

90.72

IIT

67.49

100.00

14.13

18.41

12.26

14.24

82.75

กิจกรรมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�ำนวน 2 ครั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ 34/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี จั ง หวั ด นครราชสี ม า และครั้ ง ที่ 38/2560 วั น ที่ 19 กั น ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิ จ กรรมจิต อาสาประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ เพื่อ ใช้ ในพิธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ�ำนวน 999 ดอก โดยได้เชิญวิทยากรจากเขตดุสิตมาให้ค�ำแนะน�ำตัวแทนจิตอาสา
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยการจัดท�ำดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากบุ ค ลากรส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ให้ ค วามสนใจในการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ ค รั้ ง นี้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 2,090 ดอก ให้กับทางเขตดุสิตเพื่อใช้ ในพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560
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กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2560
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กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ และเรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ และเรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องช�ำนาญอักษร ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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กิจกรรมการประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
ประกาศเจตจำ�นงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ณ ห้องปลั่ง มีจุล สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

		 คณะท�ำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวทางในการด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการ
บริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 2) เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานดังกล่าว คณะท�ำงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านกายภาพและด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) ด้านกายภาพ ได้แก่
มีการจัดโครงสร้าง สภาพแวดล้อมที่มีการเข้า-ออก สะดวก หาง่าย และมีป้ายชื่อศูนย์ที่โดดเด่น มีสื่อประชาสัมพันธ์และ
เอกสารเผยแพร่อย่างเพียงพอ และมีรูปแบบที่น่าสนใจ รวมถึงการจัดดัชนีแฟ้มข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างเป็นปัจจุบัน 2) ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดระบบงานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขั้นตอน
การท�ำงานชัดเจน ท�ำให้การบริการข้อมูลต่าง ๆ สามารถท�ำได้ทันท่วงที และมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผลจากผู้บริหารให้ความส�ำคัญ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จัดให้บริการ และ
มีการท�ำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนได้รับการแนะน�ำจากผู้บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้พัฒนา
สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อไป และมีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้และการท�ำงานเป็นทีม
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การตรวจสอบภายในของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา
ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก�ำหนดไว้ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ก�ำหนด เป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพือ่ สนับสนุนการบริหารงานและการด�ำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
โดยค�ำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน
(2) จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk-Based Methodology) และ
เสนอแผนการตรวจสอบประจ�ำปีต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
หรือมาตรฐานสากล
(4) ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
ในอันที่จะท�ำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(5) ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยงานภายนอก
ที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้น�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
(6) รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�ำคัญ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ตรวจพบเพื่อให้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาสั่งการ
(7) จัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและส่งส�ำเนารายงาน
ผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางทราบ
(8) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติ
ไว้แล้วตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและไม่ท�ำให้ผู้ตรวจ
สอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีดังนี้
(1) ส�ำนัก กอง กลุ่มงาน กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา หน่วยรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ตั้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ภายใต้
การก�ำกับดูแลของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ผลการตรวจสอบ
1. ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง ดังนี้
1.1. การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2559 ธันวาคม 2559)
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รบั งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,004,253,700 บาท
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
เบิกจ่าย
(2)

ร้อยละ

เบิกจ่ายรวมผูกพัน

ผูกพัน
(3)

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
รวมทั้งสิ้น

รวม
รวม
4 = (2) + (3) ร้อยละ 5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานบุคคลภาครัฐ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
รวม

138,030,400.00

32,889,810.06 23.83

3,541,000.00

548,849.60 15.50

-

32,889,810.06 23.83 105,140,589.94 76.17
-

141,571,400.00 33,438,659.66 23.62

548,849.60 15.50

2,992,150.40 84.50

- 33,438,659.66 23.62 108,132,740.34 76.38

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบด�ำเนินงาน

127,377,400.00

งบลงทุน

72,454,300.00

งบเงินอุดหนุน

10,000,000.00

งบรายจ่ายอื่น

18,138,277.64 14.24

28,285,329.20

46,423,606.84 36.45

80,953,793.16 63.55

7.54

35,041,917.35

40,508,360.00 55.91

31,945,940.00 44.09

10,000,000.00 100.00

-

10,000,000.00 100.00

5,466,442.65

652,850,600.00 141,085,415.65 21.61 438,502,155.00 579,587,570.65 88.78

-

-

73,263,029.35 11.22

รวม

862,682,300.00 174,690,135.94 20.25 501,829,401.55 676,519,537.49 78.42 186,162,762.51 21.58

รวมทั้งสิ้น

1,004,253,700.00 208,128,795.60 20.72 501,829,401.55 709,958,197.15 70.70 294,295,502.85 29.30

1.2 การตรวจสอบการบริ ห ารเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารและเงิ น สนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า ง ๆ ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 (1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานภายใต้ ร ะเบี ย บคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
1.3 การตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รบั งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,004,253,700 บาท
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
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งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
เบิกจ่าย
(2)

ร้อยละ

เบิกจ่ายรวมผูกพัน

ผูกพัน
(3)

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
รวมทั้งสิ้น

รวม
รวม
4 = (2) + (3) ร้อยละ 5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานบุคคลภาครัฐ
งบบุคลากร

138,030,400.00 65,614,470.46 47.54

งบด�ำเนินงาน
รวม

3,541,000.00

-

1,186,757.85 33.51

141,571,400.00 66,801,228.31 47.19

65,614,470.46 47.54 72,415,929.54 52.46
-

1,186,757.85 33.51

2,354,242.15 66.49

- 66,801,228.31 47.19 74,770,171.69 52.81

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบบุคลากร

126,256,735 57,586,868.50 45.61 24,580,062.55 82,166,931.05 65.08 44,089,803.95 34.92

งบลงทุน

77,532,788.00 30,040,686.71 38.75 24,192,269.55 54,232,956.26 69.95 23,299,831.74 30.05

งบเงินอุดหนุน

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

งบรายจ่ายอื่น

648,892,777.00 142,113,327.66 21.90 438,567,516.00 580,680,843.66 89.49

- 10,000,000.00 100.00

-

-

68,211,933.34 10.51

รวม

862,682,300.00 239,740,882.87 27.79 487,339,848.10 727,080,730.97 84.28 135,601,569.03 15.72

รวมทั้งสิ้น

1,004,253,700.00 306,542,111.18 30.52 487,339,848.10 793,881,959.28 79.05 210,371,740.72 20.95

1.4 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดขอบเขตการตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.7.1 ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้างด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ (1) วิธีตกลงราคา จ�ำนวน 6 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (2) วิธีสอบราคา จ�ำนวน
2 สัญญา (3) วิธีพิเศษ จ�ำนวน 3 สัญญา (4) วิธีกรณีพิเศษ จ�ำนวน 1 สัญญา
1.7.2 ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Market : e - market) และวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยตรวจสอบ ดังนี้ (1) การจัดหาด้ว ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จ�ำนวน 1 สัญญา
ผลการตรวจสอบ พบว่าการปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมเป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง การจัดท�ำ
สัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง หรือการพิจารณาขยายเวลาท�ำการตามสัญญา การงดลดค่าปรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการหรือจากผู้มีอ�ำนาจ
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาการขยายระยะเวลาในการท�ำสัญญา ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
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1.5 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รบั งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทัง้ สิน้ 1,004,253,700.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้

งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
เบิกจ่าย
(2)

ร้อยละ

ผูกพัน
(3)

เบิกจ่ายรวมผูกพัน

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
รวมทั้งสิ้น

รวม
รวม
4 = (2) + (3) ร้อยละ 5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
งบบุคลากร

138,030,400.00 99,268,839.10 71.92

งบด�ำเนินงาน

155,447,735.00 95,279,265.74 61.29 14,766,833.37 110,046,099.11 70.79 45,401,635.89 29.21

- 99,268,839.10 71.92 38,761,560.90 28.08

งบลงทุน

71,437,788.00 36,531,879.49 51.14 27,623,876.07 64,155,755.56 89.81

งบเงินอุดหนุน

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

7,282,032.44 10.19

- 10,000,000.00 100.00

-

-

628,892,777.00 218,721,293.96 34.78 402,126,260.00 620,847,553.96 98.72

8,045,223.04

1.28

1,003,808,700.00 459,801,278.29 45.81 444,516,969.44 904,318,247.73 90.09 99,490,452.27

9.91

1.6 การตรวจสอบการบริหารสัญญา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) ผลการตรวจสอบพบว่า รูปแบบของสัญญา เป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) การลงนามในสัญญา เป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 132 วรรคแรก และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ และที่ได้มอบอ�ำนาจ
(3) หลักประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 141 และข้อ 142
1.7 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ
(1) ผลการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2560 พบว่ามีมูลค่าตรงกับรายงานงบทดลองหน่วยรายเดือน และการได้มาของสินทรัพย์
(จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง) พบว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับงบทดลอง
(2) ผลการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 155 พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบฯ ในการพิจารณา
รายงานพัสดุช�ำรุด หรือเสื่อมสภาพและเห็นสมควรจ�ำหน่ายออกจากบัญชี ในปี 2560 และมีการจ�ำหน่าย
พัสดุ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 157 รวมทั้งได้บันทึกรายการ
ตัดจ�ำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ออกจากระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

119

2. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีจ�ำนวน 2 เรื่อง
2.1 การตรวจสอบรายงานการเงิน และการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีบญั ชีสนิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
(1) ผลการวิเคราะห์สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 207,392,904.19 บาท
โดยสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ เงินฝากกระทรวงการคลัง คิดเป็นร้อยละ 76.72 ของสินทรัพย์รวม
และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นร้อยละ 9.88 ของสินทรัพย์รวม
(2) ผลการวิเคราะห์หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 15,991,278.88 บาท โดยหนี้สิน
ที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ หนี้สินหมุนเวียนอื่น คิดเป็นร้อยละ 34.72 ของหนี้สินรวม
(3) ผลการวิเคราะห์ส่วนของทุน ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีส่วนของทุนประกอบด้วย
(1) เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับมาตั้งแต่จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ�ำนวน 7,500,000 บาท (2) ก�ำไรสะสม
ซึง่ เกิดจากการด�ำเนินงานในแต่ละปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีกำ� ไรสะสม จ�ำนวน 183,901,625.31 บาท
2.2 การตรวจสอบการปฏิบตั ดิ า้ นการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครัง้ ที่ 1)
		 โดยตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ รวม 5 ประเด็น ดังนี้
2.2.1 การตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากคลังและน�ำเงินฝากธนาคาร ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ผลการ
ตรวจสอบพบว่ามีจ�ำนวนเงินถูกต้องตรงกับรายการเงินฝากธนาคาร
2.2.2 การบันทึกรายการบัญชีพบว่ามีนโยบายการบัญชี คือการรับรูร้ ายได้คา่ ใช้จา่ ย ตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง
และการปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักฐานการเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติครบถ้วนทุกรายการ
2.2.3 การตรวจสอบการจัดท�ำรายงานการเงินการบัญชีเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ผลการด�ำเนินงาน
พบว่ามีรายได้รวมจ�ำนวน 46,267,917.39 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 25,664,788.56 บาท และ
มีผลก�ำไรรวมตั้งแต่ต้นปี จ�ำนวน 20,603,128.83 บาท
2.2.4 การตรวจสอบการรับช�ำระเงินจากลูกหนี้การค้า พบว่า ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
รั บ ช� ำ ระหนี้ จ ากลู ก หนี้ ก ารค้ า โดยให้ โ อนจ่ า ยตรงเข้ า บั ญ ชี ข องส� ำ นั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
ราชกิจจานุเบกษา และการรับช�ำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินที่ได้รับช�ำระจากลูกหนี้การค้าน�ำฝาก
ธนาคารครบถ้วน อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยังมีลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระ รวมทั้งสิ้น
7,059,818.43 บาท ซึ่งแยกระยะเวลาการค้างช�ำระหนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการช�ำระหนี้และ
การบริหารสภาพคล่อง ดังนี้
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ล�ำดับ

ระยะเวลาการค้างช�ำระ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

1

1-30 วัน

4,904,299.93

2

31-60 วัน

1,310,913.50

3

61-90 วัน

400,508.50

4

91-120 วัน

75,000.00

5

121-150 วัน

-

6

> 150 วัน

รวม

369,096.50

7,059,818.43

2.2.5 การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่ายและปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และมีเจ้าหนี้การค้าที่ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ค้างช�ำระ ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 จ�ำนวน 1,596,164.96 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2560

2559

5
6

11,421,492.68
33,033,919.75
895,646.12
45,351,058.55

6,596,394.43
5,072,011.00
857,348.57
12,525,754.00

7
8

184,345,562.54
36,739,997.34
221,085,559.88
266,436,618.43

126,202,046.94
12,020,952.57
138,222,999.51
150,748,753.51

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2560

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2559

9
10
11

40,169,012.57
690,582.02
8,629,646.86
49,489,241.45

2,696,211.67
1,899,911.20
3,831,738.86
8,427,861.73

12

88,810.52
1,500,000.00
1,588,810.52
51,078,051.97
215,358,566.46

175,502.97
1,500,000.00
1,675,502.97
10,103,364.70
140,645,388.81

217,970,561.17
(2,611,994.71
215,358,566.46

217,970,561.17
(77,325,172.36)
140,645,388.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2560

2559

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น

13

1,132,412,559.65
101,917.00
86,692.45
0.00
1,132,601,169.10

976,217,851.46
5,223.00
99,360.48
4,236,027.00
980,558,461.94

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

14
15
16
17
18
19
20
21

158,848,309.20
58,833,692.59
5,195,300.00
751,727,241.26
10,080,352.73
14,059,463.35
45,867,999.33
13,310,055.00
31,406.35
1,057,953,819.81
74,647,349.29

159,314,057.23
54,391,330.64
6,003,500.00
684,397,583.09
8,673,205.48
16,296,600.19
43,719,377.37
14,000,000.00
3,716.00
986,799,370.00
(6,240,908.06)

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
- หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

ทุน

217,970,561.17 (77,325,172.36)
22

65,828.36
217,970,561.17 (77,259,344.00)

217,970,561.17

74,647,349.29
(2,611,994.71)

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

-

140,645,388.81

-

65,828.36
140,711,217.17

-

74,647,349.29
215,358,566.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุน

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

217,970,561.17

(70,945,479.5)

-

147,025,081.67

217,970,561.17

(138,784.8)
(71,084,264.3)

-

(138,784.80)
146,886,296.87

-

(6,240,908.06)
140,645,388.81

- (6,240,908.06)
217,970,561.17 (77,325,172.36)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึง่ เป็นข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 (ข้าราชการประจ�ำ) เป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แยกต่างหากจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นข้าราชการ
การเมือง ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติงานในส่วนของการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น
ด�ำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในนามของคณะรัฐมนตรี การขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณ ในนามของคณะรัฐมนตรีการน�ำมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงใด
ไปปฏิบัติ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา การเปิดและปิดสมัยประชุม
รัฐสภา เป็นต้น
โครงสร้างของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส�ำนักงานเลขาธิการ
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราช อิสริยาภรณ์
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
14. ส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร 10300
มีหนึ่งหน่วยเบิกจ่าย รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ เงินทุนส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยกแสดงงบการเงิน
ต่างหากไม่น�ำมาแสดงรวมในงบการเงินนี้
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1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
1.2 พันธกิจ (Mission)
- ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีทสี่ ำ� คัญ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 237
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรือ่ งการน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาล
และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่
รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเองไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินใน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนกลาง

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ขา้ งต้น จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่น�ำมาถือปฏิบัติ
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด รายการอื่นที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกับเงินสด
และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมถึงเงินฝากประเภททีต่ อ้ งจ่ายคืนเมือ่ สิน้ รอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด (เงินฝากประจ�ำ)
รวมถึงเงินทดรองราชการ เงินฝากคลัง และเงินฝากไม่มีรายตัว
เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวภายใต้หัวข้อหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น เป็นจ�ำนวนเงินที่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐค้างช�ำระแก่หน่วยงาน
เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ทำ� ให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับช�ำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมและรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ลูกหนี้เงินยืมรับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวน
เงินในสัญญาเงินยืมไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ เป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป ที่หน่วยงานมีไว้
เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ รับรู้มูลค่าแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ส่วนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิ์
และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่
5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์อยูใ่ นสถานทีแ่ ละ
สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
		 อาคารส�ำนักงานและอาคารเพื่อการพักอาศัย
15 - 40 ปี
		 ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
8 - 12 ปี
		 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5 - 8 ปี
		 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5 - 10 ปี
		 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5 - 10 ปี
		 ครุภัณฑ์โรงงาน
2 - 5 ปี
		 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2 - 5 ปี
		 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5 - 8 ปี
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		 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
		 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
		 ครุภณ
ั ฑ์อื่น

3 - 5 ปี
2 - 5 ปี
2 - 12 ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 - 15 ปี
4.6 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ระยะสั้น หมายถึง จ�ำนวนเงินที่หน่วยงานค้างช�ำระแก่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ท�ำให้หน่วยงานมีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระภายในระยะเวลาไม่เกิน
1 ปี แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืม และรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน
4.7 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น หมายถึง จ�ำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้ตามอ�ำนาจหน้าที่ แต่เป็นเงินที่หน่วยงาน
ไม่อาจน�ำไปใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยหน่วยงานมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากหรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องจ่ายต่อ
ไปยังบุคคลที่สามตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
4.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า หมายถึง เงินที่ได้รับจากการชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้ที่ได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกพ.ศ. 2484
และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2533 ซึง่ เงินดังกล่าวนี้ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะน�ำไปจัดสร้างเครือ่ งราช
อิสริยาภรณ์ สมทบกับจ�ำนวนทีส่ ร้างตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปี เพือ่ ให้สามารถมอบให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั พระราชทาน
ครบทุกราย รวมทั้งน�ำเงินที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ในการซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนที่ช�ำรุด เสียหายด้วย ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง คือเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินภายใน 2 ปีงบประมาณถัดจาก
ปีงบประมาณที่ได้รับการชดใช้เป็นค่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2548 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 326 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 เรื่องการอนุญาต
ให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่าย เพื่อบูรณะทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละงวดให้น�ำเงินที่เหลืออยู่ส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิน้ งวด รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้า จึงเป็นหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
4.9 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นสินทรัพย์ทหี่ น่วยงานได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยอืน่ เพือ่ สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง้ การได้รบั เงินสดทีม่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จา่ ยเงิน ซึง่ หน่วยงาน
ยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
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4.10 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายเงินตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงิน
งบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ไม่วา่ จะเป็นการเบิกจากงบประมาณปีปจั จุบนั หรืองบประมาณปีกอ่ น
ที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนงานของหน่วยงานและงบกลาง ส่วนงบประมาณ
เบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.11 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั อนุญาตให้เก็บรายได้นนั้ ไว้ เพือ่ ใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.12 รายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย
ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนทีจ่ ดั สรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ ด้รบั การยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงิน ยกเว้นในกรณี
ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์
แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จา่ ยเพือ่ การนัน้ เกิดขึน้ หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสือ่ ม
ราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
4.14 รายได้อื่น
รายได้อื่น เป็นรายได้ซึ่งเกิดจากรายการอื่น ๆ รวมถึงรายได้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับการยกเว้น
ให้หกั ไว้จากการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน รายได้จากการลงทุน และรายได้ทเี่ กิดจากการบันทึกรายการทีห่ น่วยงานบริหารจัดการ
แทนรัฐบาลแต่ไม่รวมถึงรายได้แผ่นดิน
4.15 ทุน
รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
4.16 ภาระผูกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เป็นสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยส�ำคัญ แต่ยังไม่สามารถระบุ
จ�ำนวนได้อย่างถูกต้อง
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2560
1,500,000.00
582,296.80
9,339,195.88
11,421,492.68

เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท
2559
1,500,000.00
679,335.57
4,417,058.86
6,596,394.43

ปีงบประมาณ 2560 เงินทดรองราชการ จ�ำนวน 1,500,000.00 บาท เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปี
ประกอบด้วย เงินสด จ�ำนวน 19,438.01 บาท เงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 660,473.39 บาท และใบส�ำคัญทีเ่ บิกจากเงินทดรอง
ราชการแล้วรอเบิกชดเชยจ�ำนวน 820,088.60 บาท
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย
ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ 2560 เงินฝากคลัง จ�ำนวน 9,339,195.88 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการจ่าย
เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น
หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ประกอบด้วย เงินฝากเพือ่ บูรณะทรัพย์สนิ (ค่าชดใช้เครือ่ งราชฯ) จ�ำนวน 8,629,646.86 บาท
เงินประกันสัญญา จ�ำนวน 690,582.02 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จ�ำนวน 17,850.00 บาท
และค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ จ�ำนวน 1,117.00 บาท

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
2560
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

32,202,533.50
831,386.25
33,033,919.75

หน่วย : บาท
2559
80,000.00
4,915,000.00
77,011.00
5,072,011.00

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุลูกหนี้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ ใบส�ำคัญ

ถึงก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ ใบส�ำคัญ

เกินก�ำหนดช�ำระ
และการส่งใช้ ใบส�ำคัญ

รวม

2560
2559

80,000.00

-

-

80.000.00
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หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559
ราคาทุน
อาคารส�ำนักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

270,022,579.28
2,070,182.50
272,092,761.78

เพิ่ม
ระหว่างปี
71,330,044.83
71,330,044.83

ลด
ระหว่างปี

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

(103,600.00)
(103,600.00)

341,249,024.11
2,070,182.50
343,319,206.61

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อื่น
รวมอุปกรณ์
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาคารส�ำนักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

28,397,991.64
12,978,349.81
(3,984,539.82)
37,391,801.63
1,122,200.00
(143,200.00)
979,000.00
6,904,540.76
2,267,604.00
(235,186.00)
8,936,958.76
20,381,492.51
44,450.00
(2,675.00)
20,423,267.51
917,620.39
917,620.39
856,700.00
856,700.00
7,704.00
7,704.00
200,970,312.12
86,031,264.50 (62,374,115.36) 224,627,461.26
2,102,663.54
5,690.00
(6,420.00)
2,101,933.54
158,455.82
158,455.82
261,819,680.78 101,327,358.31 (66,746,136.18) 296,400,902.91
533,912,442.56 172,657,403.14 (66,849,736.18) 639,720,109.52
224,544,858.88
15,763,374.76
(2,743.74) 240,305,489.90
1,050,721.52
134,926.69
1,185,648.21
225,595,580.40

15,898,301.45

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์โรงงาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อื่น
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม

15,906,240.95
812,955.56
3,080,656.73
8,761,660.03
615,594.45
174,625.97
7,703.00
176,064,362.12
2,001,857.44
158,450.82
207,584,107.07
433,179,687.47

4,014,805.82
(2,911,449.19)
17,009,597.58
68,966.16
(124,051.64)
757,870.08
683,474.54
(227,742.24)
3,536,389.03
3,016,546.35
(227.18)
11,777,979.20
175,882.23
791,476.68
85,670.00
260,295.97
7,703.00
17,442,307.50 (12,953,036.52) 180,553,633.10
55,074.97
(6,419.00)
2,050,513.41
158,450.82
25,542,727.57 (16,222,925.77) 216,903,908.87
41,441,029.02 (16,225,669.51) 458,395,046.98
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(2,743.74)

241,491,138.11

หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)
ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559
ราคาทุน
งานระหว่างก่อสร้าง
25,469,291.85
รวมทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 126,202,046.94
ค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี
34,574,538.54

เพิ่ม
ระหว่างปี

ลด
ระหว่างปี

122,713,765.18 (145,162,557.03)

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559

เพิ่ม
ระหว่างปี

88,755,491.61
88,755,491.61

31,912,700.00
31,912,700.00

76,734,539.04
76,734,539.04
12,020,952.57
9,144,838.83

7,193,654.23
7,193,654.23

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
ค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำปี

ลด
ระหว่างปี

3,020,500.00
184,345,562.54
39,664,107.91

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

(219,350.00) 120,448,841.61
(219,350.00) 120,448,841.61
(219,349.00)
(219,349.00)

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

2560
9,179,396.67
514,040.93
28,444,984.60
745,126.64
1,285,463.73
40,169,012.57

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

83,708,844.27
83,708,844.27
36,739,997.34
6,203,891.42

หน่วย : บาท
2559
1,338,888.08
702,606.34
654,717.25
2,696,211.67
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หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น
690,582.02
690,582.02

หน่วย : บาท
2559
1,314,972.20
584,939.00
1,899,911.20

2560
3,831,738.86
4,797,908.00
8,629,646.86

หน่วย : บาท
2559
5,147,701.86
2,916,422.00
(4,232,385.00)
3,831,738.86

2560
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ยอดยกมา
บวก รับเงินจากการชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หัก เงินใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ)
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า จ�ำนวน 8,629,646.86 บาท เป็นเงินที่ได้รับชดใช้แทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน โดยรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าจะทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้นอกงบประมาณ
เมื่อมีการตรวจรับงานจ้างเสร็จสิ้น ตามสัญญาหรือข้อตกลง

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
สินทรัพย์รับบริจาคสุทธิ (ยกมา)
บวก รายการระหว่างงวด
หัก รายการระหว่างงวด (รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค)
รวมรายได้รอการรับรู้ระยะยาว (สุทธิ)
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2560
175,502.97
175,502.97
(86,692.45)
88,810.52

หน่วย : บาท
2559
104,078.65
170,784.80
274,863.45
(99,360.48)
175,502.97

หมายเหตุ 13 รายได้จากงบประมาณ

หน่วย : บาท
2559

2560
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้งบด�ำเนินงาน
รายได้งบลงทุน
รายได้งบอุดหนุน
รายได้งบกลาง
รายได้งบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ

130,908,237.62
147,447,668.74
63,053,484.06
13,310,000.00
79,147,028.70
579,072,463.82
(1,538,634.60)
1,011,400,248.34

132,542,206.81
133,439,884.14
7,752,074.79
14,000,000.00
73,709,320.56
585,673,562.34
(1,048,693.96)
946,068,354.68

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายในปีปัจจุบัน)
รายได้งบด�ำเนินงาน
2,591,849.00
รายได้งบลงทุน
61,278,070.81
รายได้งบกลาง
52,227,391.50
รายได้งบรายจ่ายอื่น
4,915,000.00
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
121,012,311.31
รวมรายได้จากงบประมาณ
1,132,412,559.65

3,908,336.17
3,828,685.39
22,372,475.22
40,000.00
30,149,496.78
976,217,851.46

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

2560
114,524,825.78
4,490,850.00
6,408,604.40
11,396,166.68
14,174,784.25
1,156,190.00
1,489,287.91
2,233,931.85
166,019.10
374,746.00
366,000.00
2,066,903.23
158,848,309.20
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หน่วย : บาท
2559
118,025,321.34
4,323,795.00
6,399,014.40
9,984,819.85
8,103.76
12,930,362.37
960,807.00
1,484,003.04
2,226,004.55
167,144.40
416,417.00
466,000.00
1,922,264.52
159,314,057.23
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หมายเหตุ 15 บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
บ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2560
41,351,160.57
4,251,388.35
1,133,295.00
292,072.50
2,101,837.85
9,034,889.92
152,515.00
516,533.40
58,833,692.59

หน่วย : บาท
2559
36,734,091.92
4,357,376.58
1,183,166.90
1,117,915.55
3,724,834.40
6,559,091.89
120,230.00
594,623.40
54,391,330.64

2560
5,020,850.00
174,450.00
5,195,300.00

หน่วย : บาท
2559
4,751,300.00
1,252,200.00
6,003,500.00

หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวมค่าตอบแทน

ในปีงบประมาณ 2560 ค่าตอบแทน จ�ำนวน 5,195,300 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะงานซึง่ เป็นค่าเบีย้
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 4,196,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการอืน่ ๆ เช่น คณะกรรมการจัดหาพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้นจ�ำนวน 999,300 บาท

หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
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2560
3,298,285.86
612,812.26
19,944,036.43
27,447,453.12
40.00
110,890.00
8,718,215.30
19,693.50
51,691,257.30
639,884,557.49
751,727,241.26

หน่วย : บาท
2559
2,702,595.34
1,006,566.06
16,179,237.70
22,985,154.14
48,998.82
10,179,590.76
62,443.14
36,567,750.50
594,665,246.63
684,397,583.09

ปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้สอยอืน่ จ�ำนวน 639,884,557.49 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดสร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 579,442,867.69 บาท ค่าจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 44,036,000 บาท ค่าสร้าง
พระราชลัญจกร จ�ำนวน 12,626,800 บาท ค่ารับรองและพิธกี าร จ�ำนวน 3,636,314.80 บาท และค่าใช้สอยอืน่ ๆ จ�ำนวนเงิน
142,575 บาท

หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

2560
8,402,722.05
460,196.56
1,217,434.12
10,080,352.73

หน่วย : บาท
2559
8,251,642.05
421,563.43
8,673,205.48

2560
6,207,808.37
165,854.12
1,722,536.95
5,611,140.91
352,123.00
14,059,463.35

หน่วย : บาท
2559
6,435,606.86
338,848.92
1,782,611.65
7,370,161.76
369,371.00
16,296,600.19

2560
15,760,631.02
134,926.69
3,718,376.70
68,887.68
683,425.30
3,016,319.17
175,882.23
85,670.00
15,964,914.15
55,074.97
6,203,891.42
45,867,999.33

หน่วย : บาท
2559
13,739,583.83
134,926.70
1,847,268.60
106,638.63
559,531.30
2,540,667.46
185,938.40
85,670.00
15,321,048.98
53,264.64
9,144,838.83
43,719,377.37

หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารส�ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าตัดจ�ำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
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หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ
เงินอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�ำไร
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

2560
55.00
13,310,000.00
13,310,055.00

หน่วย : บาท
2559
14,000,000.00
14,000,000.00

ในปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลก�ำไร จ�ำนวน 13,310,000.00
บาท เป็นเงินที่ใช้สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 10,000,000 บาท
และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จ�ำนวน 3,310,000 บาท เพื่อดูแล
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หมายเหตุ 22 ผลสะสมจากการแก้ ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีรายการปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ส�ำนักงานงวดก่อนสูงไป จ�ำนวนเงิน 65,828.36 บาท

หมายเหตุ 23 ภาระผูกพัน
เงินงบประมาณ
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
รวม

2560
21,942,632.92
32,202,533.50
6,805,630.00
60,950,796.42

หน่วย : บาท
2559
67,637,222.15
4,999,394.00
72,636,616.15

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภาระผูกพัน จ�ำนวน 60,950,796.42 บาท
ประกอบด้วย เงินงบประมาณประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 5 รายการ จ�ำนวน 21,942,632.92 บาท เงินงบกลางประจ�ำปี 2559
จ�ำนวน 3 รายการ จ�ำนวน 32,202,533.50 บาท และเงินนอกงบประมาณประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 1 รายการ จ�ำนวน
6,805,630.00 บาท ดังนี้
เงินงบประมาณ
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญา จ�ำนวน 3 รายการ จ�ำนวน
6,706,250.00 บาท ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น จ�ำนวน 2 รายการ จ�ำนวน 15,236,382.92 บาท
งบกลาง
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น จ�ำนวน 3 รายการ จ�ำนวน 32,202,533.50 บาท
เงินนอกงบประมาณ
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุและบริการอืน่ ๆ หน่วยงานมีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง
พัสดุและบริการอืน่ จ�ำนวน 1 รายการ จ�ำนวน 6,805,630.00 บาทรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั และปีกอ่ น
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

หน่วย : บาท
คงเหลือ

เบิกจ่าย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
138,030,400.00
132,329,596.86 5,700,803.14
งบด�ำเนินงาน
3,541,000.00
2,807,649.23
733,350.77
รวม
141,571,400.00
135,137,246.09 6,434,153.91
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบด�ำเนินงาน
134,498,235.00
134,458,950.04
39,284.96
งบลงทุน
58,839,965.00
2,546,250.00 56,126, 084.06
167,630.94
งบรายจ่ายอื่น
2,938,100.00
2,258,843.91
679,256.09
รวม
196,276,300.00
2,546,250.00 192,843,878.01
886,171.99
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบด�ำเนินงาน
13,911,400.00
4,471,482.92
9,438,952.13
964.95
งบลงทุน
11,297,823.00
4,160,000.00
6,819,560.00
318,263.00
งบเงินอุดหนุน
13,310,000.00
13,310,000.00
งบรายจ่ายอื่น
625,270,677.00
10,764,900.00 613,757,651.29
748,125.71
รวม
663,789,900.00
19,396,382.92 643,326,163.42 1,067,353.66
รวมทั้งสิ้น
1,001,637,600.00
21,942,632.92 971,307,287.52 8,387,679.56

ปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1,004,253,700 บาท โอนไปตัง้ ไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย ส�ำหรับงบกลาง
รายการส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
445,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โอนให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติด�ำเนินการเบิกจ่ายแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาคประชาชนและอนุกรรมการ
ของโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี) จ�ำนวน 2,171,100 บาท คงเหลือ งบประมาณสุทธิ จ�ำนวน 1,001,637,600 บาท
งบประมาณคงเหลือ จ�ำนวน 8,387,679.56 บาท พับไปทั้งจ�ำนวน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559)
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)
หน่วย : บาท
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
138,030,400.00
132,329,596.86
5,700,803.14
งบด�ำเนินงาน
3,541,000.00
2,807,649.23
733,350.77
รวม
141,571,400.00
135,137,246.09
6,434,153.91
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบด�ำเนินงาน
1,633,067.00
1,633,067.00
งบลงทุน
56,077,791.40
56,077,791.40
รวม
57,710,858.40
57,710,858.40
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบลงทุน
860,000.00
860,000.00
งบรายจ่ายอื่น
4,915,000.00
4,915,000.00
รวม
5,775,000.00
5,775,000.00
รวมทั้งสิ้น
63,485,858.40
63,485,858.40
-

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณี ไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อน�ำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
428,000.00
369,418.00
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
งบลงทุน
772,000.00
758,586.00
รวม
1,200,000.00
1,128,004.00

งบประมาณคงเหลือ จ�ำนวน 71,996 บาท พับไปทั้งจ�ำนวน
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หน่วย : บาท
คงเหลือ

58,582.00
13,414.00
71,996.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

หน่วย : บาท
คงเหลือ

งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี
งบรายจ่ายอื่น
133,725,900.00
44,829,333.50
88,896,566.50
รวม
133,725,900.00
44,829,333.50
88,896,566.50

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คงเหลือ จ�ำนวน 88,896,566.50 บาท ขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจ่าย จ�ำนวน 88,896,566.50 บาท ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายกรณีมีหนี้ผูกพัน จ�ำนวน
32,202,533.50 บาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ�ำนวน 56,694,033 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2558)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบลงทุน
4,151,363.75
4,066,748.45
รวมทั้งสิ้น
4,151,363.75
4,066,748.45

หน่วย : บาท
คงเหลือ

84,615.30
84,615.30

งบประมาณคงเหลือ จ�ำนวน 84,615.30 บาท พับไปทั้งจ�ำนวน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2558)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารส�ำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
งบลงทุน
4,999,394.00
4,999,394.00
รวม
4,999,394.00
4,999,394.00
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หน่วย : บาท
คงเหลือ

-
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

หน่วย : บาท
คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบบุคลากร
123,038,900.00
- 111,732,530.36 11,306,369.64
งบด�ำเนินงาน
123,918,970.00
677,300.00
1,633,067.00 121,396,936.98
211,666.02
งบลงทุน
62,322,300.00
173,900.00 56,077,791.40
6,069,112.75
1,495.85
งบรายจ่ายอื่น
3,097,330.00
926,000.00
2,167,612.96
3,717.04
รวม
312,377,500.00 1,777,200.00 57,710,858.40 241,366,193.05 11,523,248.55
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบบุคลากร
23,998,000.00
22,537,314.93 1,460,685.07
งบด�ำเนินงาน
11,915,900.00
11,905,898.68
10,001.32
งบลงทุน
3,422,000.00
177,000.00
860,000.00
2,385,000.00
งบเงินอุดหนุน
14,000,000.00
14,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น
588,017,300.00
145,800.00
4,915,000.00 582,945,275.98
11,224.02
รวม
641,353,200.00
322,800.00
5,775,000.00 633,773,489.59 1,481,910.41
รวมทั้งสิ้น
953,730,700.00 2,100,000.00 63,485,858.40 875,139,682.64 13,005,158.96

ปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รบั จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 960,045,700 บาท โอนไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย ส�ำหรับงบกลาง
รายการส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
6,315,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คงเหลืองบประมาณสุทธิ จ�ำนวน 953,730,700 บาท
ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณยอดคงเหลือ จ�ำนวน 13,005,158.96 บาท งบประมาณพับไปทั้งจ�ำนวน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558)
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
โครงการการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารส�ำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
งบลงทุน
25,000,000.00
20,000,606.00
รวม
25,000,000.00
20,000,606.00
แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบด�ำเนินงาน
2,922,924.27
2,922,924.17
งบลงทุน
8,328,198.70
4,176,834.95
รวม
11,251,122.97
7,099,759.12
รวมทั้งสิ้น
36,251,122.97
27,100,365.12

หน่วย : บาท
คงเหลือ

4,999,394.00
4,999,394.00

0.10
4,151,363.75
4,151,363.85
9,150,757.85

รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ปี 2558 จ�ำนวน 36,251,122.97 บาท เบิกจ่ายแล้ว
ในปี 2559 จ�ำนวน 27,100,365.12 บาท คงเหลือ จ�ำนวน 9,150,757.85 บาท ขอขยายเวลาเบิกจ่ายทั้งจ�ำนวนเป็นรายการ
ก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารส�ำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเงินจากงบกลางที่เบิกจ่ายเป็น
งบลงทุน จ�ำนวน 4,999,394 บาท และงบลงทุนจากผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
จ�ำนวน 4,151,363.75 บาท คงเหลือพับไป จ�ำนวน 0.10 บาท
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558) (ต่อ)
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน รายการเงินจูงใจ)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

เบิกจ่าย

หน่วย : บาท
คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบด�ำเนินงาน
425,000.00
425,000.00
งบลงทุน
845,285.00
692,401.66
152,883.34
งบรายจ่ายอื่น
125,000.00
125,000.00
รวม
1,395,285.00
692,401.66
702,883.34
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งบด�ำเนินงาน
75,000.00
75,000.00
งบรายจ่ายอื่น
15,000.00
15,000.00
รวม
90,000.00
90,000.00
รวมทั้งสิ้น
1,485,285.00
692,401.66
792,883.34

รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2558 เหลือจ่าย จ�ำนวน 1,485,285 บาท
เพื่อน�ำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ โดยน�ำไปใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเพื่อการพัฒนาองค์กรได้ในอัตราร้อยละ 50
ของจ�ำนวนเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 45 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2548 และ
กรมบัญชีกลางอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อเป็นงบลงทุน แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน จ�ำนวน 742,642.50 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0412.3/032907 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 692,401.66 บาท
คงเหลือ จ�ำนวน 50,240.84 บาท และมีเงินงบประมาณคงเหลืออีกร้อยละ 50 ทีไ่ ม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน จ�ำนวน 742,642.50 บาท
รวมเป็นเงินคงเหลือที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันพับไป จ�ำนวน 792,883.34 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2557)
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
งบลงทุน
804,765.00
804,765.00
รวมทั้งสิ้น
804,765.00
804,765.00
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หน่วย : บาท
คงเหลือ

-

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
2560
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้ค่าขายหนังสือราชการ
รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด
รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับจากการขายครุภัณฑ์
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รายได้จากค่าปรับอื่น
รายได้เงินเหลือจ่าย
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

2559

277,440.00
254,273.05
9,000.00
11,850.00
552,563.05

272,460.00
303,526.00
575,986.00

3,244.91
574,440.00
449,296.34
39,696.83
1,066,678.08
1,619,241.13
1,619,241.13
(1,619,241.13)
-

3,116.73
29,525.00
329,937.90
62,423.45
425,003.08
1,000,989.08
1,000,989.08
(1,000,989.08)
-
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ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
ระเบียบว่าด้วยการด�ำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. 2549 ก�ำหนดให้ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึง่ ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีชอื่ เรียกโดยย่อว่า “สคร.” ใช้ชอื่ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Royal Gazette Publishing Office” เรียกโดยย่อว่า
“CGPO” โดยมีวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้บริการแก่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ปวงในการจัดท�ำ
ราชกิจจานุเบกษา
2. ให้บริการแก่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์
3. ให้บริการแก่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
4. รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
5. ให้บริการแก่สว่ นราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอืน่ หรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร กฎหมาย
รายงานประจ�ำปี ก�ำหนดการต่าง ๆ เป็นต้น
โดยสรุปส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาจะมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ตามรูปภาพ ดังนี้

1
ดานจัดพ�มพหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา

4
ดานจัดพ�มพ

งานทั่วไปใหแก
หนวยงานของรัฐอื่น
และประชาชน

อำนาจหนาที่
สคร.

3
ดานจัดพ�มพงานทั่วไป

ประกาศนียบัตร
กำกับเคร�่องราชฯ
สัญญาบัตรยศ
สัญญาบัตร
สมณศักดิ์

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�
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2
ดานจัดพ�มพ

ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษาได้ให้บริการสือ่ สิง่ พิมพ์แก่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยสรุป ดังนี้

1. ด้านการจัดท�ำหนังสือราชกิจจานุเบกษา ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จดั พิมพ์

หนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ล�ำดับ

ประเภท

เรื่องที่ประกาศ

จ�ำนวน (ตอน)

1.

ประเภท ก
ฉบับกฤษฎีกา
ประเภท ข
ฉบับทะเบียนฐานันดร
ประเภท ค
ฉบับทะเบียนการค้า
ประเภท ง
ฉบับประกาศและงานทั่วไป

ประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�ำหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญราชการสัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ ฯลฯ
ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน
จ�ำกัด บริษัท จ�ำกัด ฯลฯ
ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค
เช่น ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เรื่องวันหยุดราชการ ฯลฯ
ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค
กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน
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2.
3.
4.
5.

ประเภท ง พิเศษ
ฉบับประกาศและงานทั่วไป

61
88
115
337

รวม
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2. ด้านการจัดท�ำใบประกาศนียบัตรก�ำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ
2.1 ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ดวงตรา ใบประกาศนียบัตรก�ำกับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ ดังนี้

ประกาศนียบัตรฯ ดิเรกคุณาภรณ์
จ�ำนวน 400 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ ช้างเผือก
จ�ำนวน 1,400 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ จุลจอมเกล้า
จ�ำนวน 600 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ มงกุฎไทย
จ�ำนวน 37,004 ฉบับ

สัญญาบัตรยศ
จ�ำนวน 91,600 ฉบับ

2.2 ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จดั พิมพ์ ใบประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย จ�ำนวน 245,465 ฉบับ
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3. ด้านการจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาให้บริการการจัดท�ำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น วารสารต่าง ๆ แฟ้มเอกสาร เป็นต้น

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

149

4. ด้านการจัดท�ำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จดั ท�ำและจัดพิมพ์งานทัว่ ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น
4.1 กรมราชเลขานุการในพระองค์ จัดท�ำและจัดพิมพ์งานทั่วไปของส่วนราชการในพระองค์ เช่น
กล่องบรรจุพระราชโองการ กระดาษพระราชโองการ แฟ้มบรรจุเอกสารส�ำคัญ เป็นต้น

ของชาติ เป็นต้น
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4.2

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดพิมพ์งานส�ำคัญทัว่ ไป เช่น หนังสือเกีย่ วกับความมัน่ คง
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4.3

คำพิพากษาศาลฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๕๙

เลมที่ ๔

คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช ๒๕๕๙

คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช ๒๕๕๙

๔

ศาลฎีกา จัดพิมพ์คำ� พิพากษาศาลฎีกา

๔

คำพิพากษาศาลฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๕๙

เลมที่ ๔
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนานวัตกรรมด้านการพิมพ์
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดท�ำใบประกาศนียบัตรก�ำกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ทงั้ ฉบับด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิมพ์เพือ่ สนอง
ตอบต่อนโยบายของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโดยสรุป ดังนี้

1. การด�ำเนินงาน

1.1 จัดท�ำโปรแกรมการเขียนข้อความลงบนใบประกาศนียบัตรฯ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
รวมทั้งจัดพิมพ์เล่ม ตอน วันที่และล�ำดับที่ของผู้ได้รับพระราชทานลงบนด้านหลังใบประกาศนียบัตรฯ
1.2 การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยการจัดท�ำใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยการประทับ
เครื่องหมาย QR-CODE
1.3 ส�ำนักพิมพ์ฯ ได้มีการบูรณาการการจัดท�ำใบประกาศนียบัตรฯ ทั้งฉบับด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริหารงานสารสนเทศ เป็นต้น

2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

การจัดท�ำใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ (เฉพาะขัน้ ตอนของส�ำนักพิมพ์ฯ) ช่วยลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาการด�ำเนินงานจากระบบเดิมลงได้มาก เช่น กรณีการจัดท�ำใบประกาศนียบัตรฯ จ�ำนวน 50,000 ฉบับ ระบบเดิม
ขั้นตอนด�ำเนินงาน 20 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาประมาณ 163 วัน ระบบใหม่ ขั้นตอนการด�ำเนินงาน 15 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 98 วัน เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล
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ผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษามีการด�ำเนินงานประกอบด้วยรายได้ 79.80 ล้านบาท รายจ่าย 54.23 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ
25.59 ล้านบาท

รายได

กำไรสุทธิ

รายจาย

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายนาม

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

รายนามผู้บริหาร
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2201

0 2280 9051

teerapong.w@soc.go.th
teerapong04@yahoo.com

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2211

0 2280 9049

sompoch.r@soc.go.th

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2221

0 2282 8087

onfa.v@soc.go.th
onfavejj@yahoo.com

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2231

0 2280 9087

natjaree.a@soc.go.th

นางอุดมพร เอกเอี่ยม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2251

0 2280 9041

udomporn.a@soc.go.th

นางวรรณวิมล สินุธก
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2273

-

wanvimol.s@soc.go.th

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกต�ำแหน่งหนึ่ง

0 2282 9961
0 2280 9000
ต่อ 1601

0 2280 9059

panyapon.s@sco.go.th

นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 2261

-

somsri.n@soc.go.th
n.somsri@gmail.com

นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองนิติธรรม
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง

0 2280 9000
ต่อ 1301

0 2282 8121

sawitre.c@soc.go.th

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
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ต่อ 1901
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0 2282 0141

phetchara.t@soc.go.th

รายนาม

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

นางสาวณัฐสุพณ
ิ ชนประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบญ
ั ญัตทิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1911

0 2280 9044

nattasupin.c@soc.go.th

นางสาวยุภา ทองถม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2280 9000
ต่อ 1921

0 2280 1900
0 2280 1901

yupa.t@soc.go.th
food_good@hotmail.com

นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2280 9000
ต่อ 1931

0 2280 9044

thaweewat.a@soc.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

0 2280 9000
ต่อ 1942

0 2280 0141

acoc@soc.go.th

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1951 - 1954

-

-

1. ส�ำนักงานเลขาธิการ
นางประไพ ด�ำสะกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขาธิการ

0 2280 9000
ต่อ 1101

0 2280 9046

prapai.d@soc.go.th

นางสาววัลภา สุขผล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1111

0 2280 9046

wanlapa.s@soc.go.th

นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

0 2280 9000
ต่อ 1121

0 2280 9041

viboonlak.m@soc.go.th

นายภัทรพงศ์ ดู่มณี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่

0 2282 8183
0 2280 9000
ต่อ 1131

0 2280 9041

pattarapong.d@soc.go.th

นายชัยเปลว พงษ์อารี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มช่วยอ�ำนวยการ

0 2280 9000
ต่อ 1141

0 2280 9080

chaiplaw.p@soc.go.th

นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

0 2280 9000
ต่อ 1151

0 2280 9043

nantirat.k@soc.go.th

นางสาววรรณา ศรีนนท์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1161

0 2280 6263

wanna.s@soc.go.th

นางสาวพัชราภรณ์ อุทยั พิบลู ย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

0 2280 9000
ต่อ 1181

0 2280 9080

patcharaporn.u@soc.go.th
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รายนาม

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายนรุตม์ ธัญวงษ์
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1201

0 2280 9091

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
- ว่าง -

0 2280 9000
ต่อ 1221

0 2280 9066

นายวิเชียร กรอุไรวัฒนา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการและ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1231

0 2280 8155

wichian.k@soc.go.th

นางล�ำพลึง เพ็งตะโก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

0 2280 9000
ต่อ 1241

0 2280 9091

lampaung.p@soc.go.th

นางพัชราภรณ์ แพทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1211

0 2280 9091

patcharaporn.p@soc.go.th

narut.t@soc.go.th
narut1814@gmail.com
-

3. กองนิติธรรม
นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองนิติธรรม
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง

0 2280 9000
ต่อ 1301

0 2282 8121

sawitre.c@soc.go.th

นายสมโภช ประเสริฐดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

0 2280 9000
ต่อ 1304

-

sompoch.p@soc.go.th

นางสาวอลิสา มาฬมงคล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 1

0 2280 9000
ต่อ 1321

0 2282 8121

alisa.m@soc.go.th

นางสาวสิริมาดา ไพทีกุล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 2

0 2280 9000
ต่อ 1331

0 2282 8121

sirimada.p@soc.go.th

นายวิเชียร ค�ำชุม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 3

0 2280 9000
ต่อ 1341

0 2282 8121

wichien.k@soc.go.th

นางบุณณิกา วงศ์วานิช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มกฎหมายอนุบัญญัติ

0 2280 9000
ต่อ 1351

0 2282 8121

boonnika.w@soc.go.th

นายอังกูร วาสนายน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี

0 2280 9000
ต่อ 1361

0 2282 8121

angkoon.w@soc.go.th

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ว่าง –

0 2280 9000
ต่อ 1311

0 2280 9058

-

158

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานประจ�ำปี 2560

รายนาม

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมล

4. กองบริหารงานสารสนเทศ
นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงาน
สารสนเทศ

0 2280 9000
ต่อ 1401

phontip.w@soc.go.th

นายประวิทย์ อมรฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

0 2280 9000
ต่อ 1404

prawit.a@soc.go.th

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ว่าง -

0 2280 9000
ต่อ 1421

-

นางจินตนา งามภูมิ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

0 2280 9000
ต่อ 1431

jintana.n@soc.go.th

นางสาวกัญชลี จ�ำนงค์วงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1441

kanchalee.j@soc.go.th

นางสาววันทนี เฉลิมชัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1411

0 2280 9076

wantanee.c@soc.go.th

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
นางสาวกรุณา จุฑานนท์
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

0 2280 9075
0 2280 9000
ต่อ 1501

0 2282 8165
0 2280 1446

karuna.j@soc.go.th

นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม

0 2280 9000
ต่อ 1504

0 2280 1446

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

นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1521

0 2280 1446

supawadee.l@soc.go.th

นางสาวสุภาพร กิตติเดโช
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1531

0 2280 1446

supaporn.k@soc.go.th

นางอุทุมพร ปิ่นงาม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1511

0 2280 8165

uthomporn.p@soc.go.th
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6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกต�ำแหน่งหนึ่ง

0 2282 9961
0 2280 9000
ต่อ 1601

0 2280 9059

panyapon.s@soc.go.th

นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล
และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000
ต่อ 1604

0 2280 9064
0 2282 8149

tawatchai.c@soc.go.th

นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 1

0 2280 9000
ต่อ 1621

0 2280 9061

natapong.v@soc.go.th

นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 2

0 2280 9000
ต่อ 1631

0 2280 9064
0 2282 8149

phiwongtong.s@soc.go.th

นางสาววรรณี ตั้งอารมณ์มั่น
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 3

0 2280 9000
ต่อ 1641

0 2280 9061

wannee.t@soc.go.th

นางสาวกฤษณา นิลศรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มที่ 4

0 2280 9000
ต่อ 1651

0 2280 9064

kritsana.n@soc.go.th

นายประเสริฐ โชคกิจ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9062
0 2280 9000
ต่อ 1611

0 2280 9064

prasert.c@soc.go.th

7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการ
กองส่งเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี

0 2282 8650
0 2280 9000
ต่อ 1701

0 2280 1900

pariyanongcran.c@soc.go.th

นางดารารัตน์ อินทโสภา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประสานงานใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี 1

0 2280 9000
ต่อ 1721

0 2280 1901

dararath.i@soc.go.th

นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประสานงานใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี 2

0 2280 9000
ต่อ 1731

0 2280 1900

pariyanongcran.c@soc.go.th

นางดวงกมล แสงสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1711

0 2280 1901
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8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผู้อ�ำนวยการกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9070
0 2280 9000
ต่อ 1801

0 2280 9070

phumintra.p@soc.go.th
pphumintra@yahoo.com

นายสถาพร ทรงพร
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์

0 2280 9000
ต่อ 1804

0 2280 9071

sathaporn.s@soc.go.th

นายธวพงศ์ อ่อนนุช
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9000
ต่อ 1805

0 2280 9070

thavapong.o@soc.go.th

นายธีระพงษ์ รักษายศ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

0 2280 9000
ต่อ 1821

นายชัยพร พงษ์จินดากร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสถาปนาและ
แต่งตั้ง

0 2280 9000
ต่อ 1831

0 2280 9000 ต่อ
1831

chaiyaphorn.p@soc.go.th

นางสาวนิตยา อภิชัยกิจด�ำรง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานลิขิต

0 2280 9000
ต่อ 1851

0 2280 9072

nittaya.a@soc.go.th

นายชเนศ ไชยานุกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9000
ต่อ 1861

0 2280 9071

chanes.c@soc.go.th

นางกรรณิกา งามท้วม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานฐานันดร

0 2280 9000
ต่อ 1871

0 2280 9086

kannika.n@soc.go.th

นางสาวปราณี สาสน์ธรรมบท
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานราชกิจจานุเบกษา

0 2280 9000
ต่อ 1881

0 2280 9048

pranee.s@soc.go.th

นางสมศรี สวนแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000
ต่อ 1811

0 2280 9072

somsri.s@soc.go.th
oom.somsuan@gmail.com

-

teerapong.r@soc.go.th

9. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นายศิริ เลิศธรรมเทวี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

0 2244 8103

0 2243 0616
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คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2560
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

ประธานคณะท�ำงาน
นางอุดมพร เอกเอี่ยม

คณะท�ำงาน

นางวรรณวิมล สินุธก
นางสมศรี นาคจ�ำรัสศรี
นางประไพ ด�ำสะกุล
นายนรุตม์ ธัญวงษ์
นางสาวสาวิตรี ช�ำนาญกิจ
นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ
นางสาวกรุณา จุฑานนท์
นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ
นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข
นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ
นางสาวยุภา ทองถม
นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
นายศิริ เลิศธรรมเทวี
นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขาธิการ
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกองนิติธรรม
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานเลขาธิการ
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