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พระราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

วันเสาร์  ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐

งานราชการนั้น  คืองานของแผ่นดิน  มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ 

และประชาชนทุกคน.  ดังนั้น  ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน  จึงต้องทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญ 

ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้  แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำา  ด้วยความอุตสาหะเสียสละ   

และด้วยความสุจริตจริงใจ  โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเปน็หลักใหญ่.  งานของแผ่นดินทุกส่วน  

จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน  และสำาเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์  คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติ

และประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญยิ่ง
ของประวตัศิาสตร์ชาตไิทย เนือ่งจากเป็นปีแห่งการสูญเสียครัง้ยิง่ใหญ่ของปวงชนชาวไทย 
ทัง้ประเทศ กล่าวคอื พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที ่9 พระมหากษตัรย์ินกัพฒันาผูย้ิง่ใหญ่ของประเทศและของโลกได้เสดจ็สวรรคต  
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นแผ่นดินใหม ่
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ต่อจากพระบรมราชชนก 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยสืบไป ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้และจะสนองพระราชปณิธานโดยการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตร ี
เพือ่ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ดงัวสิยัทศัน์ของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรทีีว่่า  
“ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความเกี่ยวเน่ือง
กับราชการในพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น  
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อบรรลุพันธกิจตามกฎหมายในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
ส่วนราชการ และประชาชน และได้ก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่เป็นแนวทางน�าไปสู่การบรรลุวสัิยทศัน์ดงักล่าวข้างต้น รวม 5 ยทุธศาสตร์  
ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (2) การพัฒนาระบบตดิตาม 
การด�าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และการพัฒนาฐานข้อมูลส�าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ (4) การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญในราชกิจจานุเบกษา และ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดท�าเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์และจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
การติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุก การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรี การเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ และการพัฒนา 
ระบบบรหิารจดัการอืน่ ๆ  เพือ่สนบัสนนุการปฏบิติังานในภารกจิหลกัดงักล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ ในการขับเคล่ือนภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
ทกุท่านทีไ่ด้ร่วมผลกัดนังานในภารกิจและงานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็ลลุ่วง ซึง่ผมต้องขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี และขอให้ทุกท่าน 
มีก�าลังกายและใจที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป และที่ส�าคัญในระยะต่อจากนี้
เป็นต้นไปจะขอความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกท่านเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจส�าคัญในการสนับสนุนคณะรัฐมนตร ี
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ทัง้นี ้เพือ่ความผาสกุและประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทยให้มคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง และยัง่ยนืสืบไป

สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ภาพเครือ่งหมายราชการส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้านขวา มีกาฬคชสีห์ (กายสีด�า) 

พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้านซ้าย มีตามพราชสีห์ (กายสีทองแดง)

พิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รูปพานรัฐธรรมนูญ 

และพระอุณาโลมสีทอง 

ประดิษฐานอยู่เหนือตั่งเท้าสิงห์สองช้ัน

พื้นรูปทรงเสมาสีเขียวนวล ขอบสีทอง 

หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน

เบ้ืองล่าง เป็นแพรแถบสีแดง

บรรจุอักษรคติพจน์ว่า 

“รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่พัฒนา”
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ภาพท�าเนียบผู้บริหาร

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางอุดมพร  เอกเอี่ยม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางวรรณวิมล  สินุธก
ท่ีปรึกษาประจ�า

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว
ท่ีปรึกษาประจ�า

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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นางสมศรี  นาคจ�ารัสศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวกรุณา  จุฑานนท์
ผู้อ�านวยการ 

กองพัฒนายุทธศาสตร ์
และติดตามนโยบายพิเศษ

นายนรุตม์  ธัญวงษ์
ผู้อ�านวยการ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายภูมินทร  ปล่ังสมบัติ
ผู้อ�านวยการกองอาลักษณ์
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

นางสาวฝนทพิย์  วรัญญรัูตนะ
ผู้อ�านวยการ

กองบริหารงานสารสนเทศ

นางประไพ  ด�าสะกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

กองส่งเสริม
และประสานงานคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี  ช�านาญกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายศิริ  เลิศธรรมเทวี
ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา





รายงานประจำาปี 2560
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1
ข้อมูลภำพรวม
ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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แผนผังการแบ่งส่วนราชการส�านักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่อยู่ ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส่วนราชการท่ีอยู่ ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

กรมประชำสัมพันธ์ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

ส�ำนักงบประมำณ 

ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ 

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

องค์การมหาชนภายใต้การก�ากับดูแล 
ของนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน) 

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร  

(องค์กำรมหำชน)

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพเิศษ  

เพื่อกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน)

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

ส�ำนักงำนพัฒนำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน)

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)

สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)

หน่วยงานของรัฐที่ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมาย ภายใต้การก�ากับของนายกรัฐมนตรี

 ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

 ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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โครงสร้างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานภายใน
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส�ำนักงำนเลขำธิกำร

กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

กองบริหำรสำรสนเทศ

กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ

กองวิเครำะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี

กองอำลักษณ์และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit: SDU)

ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ

หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชา 
ของนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี

หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำน

ในโครงกำรทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 

สยำมมกุฎรำชกุมำร

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำย

และร่ำงอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
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ภารกิจและอ�านาจหน้าท่ีของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ก�าหนดให ้

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจดังนี้

1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี

2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา

3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์

4. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ

5. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน

อ�านาจหน้าท่ีของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. ด�าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี

2. ประสานราชการกับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เก่ียวกับการด�าเนินการ

เสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทน

ราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ที่เกี่ยวกับภารกิจ ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ที่จะต้องขอ

พระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ�านาจหน้าที่แก่ประชาชน

1. ส�ำนักงำนเลขำธิกำร

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน�าเสนอเรื่องต่อ 

คณะรัฐมนตรี และการน�าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ

(2) ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(3) ให้บริการและอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ  แก่คณะรัฐมนตรีและ

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตลอดจนการประชุมภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(4) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(6) ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(7) ด�าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดใน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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2. กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

(1) ด�าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะรฐัมนตรีและคณะกรรมการรฐัมนตรคีณะต่าง ๆ  ตามท่ีได้รบัมอบหมาย ตลอดจน 

การให้บริการและอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประชุม

(2) ประมวลและรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุคณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการรฐัมนตรคีณะต่าง ๆ  รวมทัง้ 

การจัดท�ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี

(3) ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุม 

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กองนิติธรรม

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมาย และเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย รวมทั้งเร่ืองอื่น ๆ   

ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้อง

กับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค�าสั่งส�านัก 

นายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

จัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

(2) ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

(3) ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน�าร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

กฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ

(4) ประสานการจัดท�าค�าชี้แจงและค�าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญและประสานติดตาม

การด�าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ  ในนามคณะรัฐมนตรี

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน�าร่างกฎหมายและเรื่องท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องขอรับความยินยอมหรือความ

เห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อน 

รับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณา

ด�าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและ

แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค�าพิพากษาและค�าวินิจฉัย

ของศาล และเรื่องส�าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. กองบริหำรงำนสำรสนเทศ

(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็น

ศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูล 

มติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให ้บริการแก ่ส ่วนราชการภายใน 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสถานที่

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตาม 

มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  

เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

แผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ

(4) ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(5) ก�าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด�าเนินการตามนโยบายพิเศษของ 

คณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองวิเครำะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี 

คณะต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งเศรษฐกจิ สงัคม การบรหิาร การพัฒนาระบบราชการ ความมัน่คง และการต่างประเทศ  

และแจ้งค�าส่ังนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเร่ืองดังกล่าวให ้

ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(2) ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องประเภททั่วไป

(3) ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมายหรือ 

เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี 

(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมท้ังจัดท�าและเผยแพร่รายงานแสดงผล

การด�าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ

ปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าข้อมูลสนับสนุนการจัดท�าค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อรัฐสภา  

จัดพิมพ์และเผยแพร่ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีจดัท�าข้อมลูตามนโยบายของคณะรฐัมนตรเีพือ่ประสานงาน 

กบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่ของรฐัในการน�านโยบายดงักล่าวไปปฏบิตั ิรวมทัง้จดัท�าข้อมลูความเหน็ 

ของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการด�าเนินงานของรัฐบาล

(4) ด�าเนินการพัฒนา ก�าหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการด�าเนินงานของผู ้ประสานงาน 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี

(5) ด�าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

ด�าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง

(6) ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี

(7) เสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันาองค์กร จดัท�าแผนปฏบัิตกิารประจ�าปี รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 

การบรหิารการควบคุมภายในและการก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีตลอดจน

เร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองอำลักษณ์และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

(1) ก�าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลท่ีจะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมท้ังวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการ 

ในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ และ 

งานเสด็จพระราชด�าเนิน

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี

(3) ด�าเนินการเกี่ยวกับราชการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองต่าง ๆ  ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ 

ฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการและบุคคล

ประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท�า

ประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

(4) ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับ

ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก�าหนดมาตรฐานและ 

รายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร ้าง การซ่อมและการจ่าย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์



16 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 2560

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ 

ต�าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน

(6) ตรวจสอบ จ�าแนกประเภท และจดัล�าดับการประกาศเรือ่งต่าง ๆ  ในราชกิจจานเุบกษา จดัท�าข้อมลูราชกิจจานเุบกษา 

โดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือบรกิารประชาชนในเรือ่งกฎหมายและเรือ่งส�าคญัต่าง ๆ  ท่ีประกาศในราชกจิจานเุบกษา

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 

 สยำมมกุฎรำชกุมำร

(1) ประสานการด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

(1) ประสานงานและก�าหนดแนวทางและวิธีการด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย

และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภำยใน

(1) ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

12. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

(1) เสนอแนะ ให้ค�าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(3) ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  และส่วนราชการในส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(2) ประสานงาน เร่งรัด และก�ากับให้ส่วนราชการในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี
ส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) 

(1) รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการ

แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(2) ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการด�าเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ เพ่ือด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหาร

ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(3) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือมติของ ป.ย.ป.  

คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิเชงิยทุธศาสตร์ และคณะกรรมการกลัน่กรองอืน่ ตามทีน่ายกรฐัมนตรีมอบหมาย

(4) กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่

จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

(5) สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�าเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

(6) หน้าที่และอ�านาจอื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)

(1) ให้บริการแก่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท้ังปวงในการจัดท�า 

ราชกิจจานุเบกษา

(2) ให้บริการแก่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก�ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์

(3) ให้บริการแก่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร กฎหมาย 

รายงานประจ�าปี ก�าหนดการต่าง ๆ  เป็นต้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำร

สนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

พันธกิจ
1. ใช้องค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของ 

 คณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ

2. ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตร ี

 ที่ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติ

 และประชำชน
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ค่านิยมหลักขององค์กร

ค่านิยมหลักของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาจากค�าว่า “CABINET” ซึ่งมีความหมายเพื่อสื่อถึงการท�างานของบุคลากร

ในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ

| Confidential 
การรักษาความลับของราชการ
กำรไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นควำมลับ หรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรให้แก่บุคคลภำยนอก
หรือบุคคลท่ีไม่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ

| Accuracy 

ความแม่นย�า
กำรท�ำงำนท่ีต้องมีควำมแม่นย�ำ และควำมถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ ในกำรอ้ำงอิงและวิเครำะห์

| Best Expertise 

ความเช่ียวชาญอย่างดีเย่ียม
ควำมเชี่ยวชำญในหน้ำที่งำนที่รับผิดชอบอย่ำงดีเยี่ยมที่ได้จำกกำรฝึกฝน และสั่งสมประสบกำรณ์

| Integrity 

การยืนหยัดในความถูกต้อง
ควำมส�ำนึกในควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติงำนที่ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นกลำง เท่ียงตรง รักษำค�ำมั่น
สัญญำ รักษำหลักกำร ยึดมั่นในอุดมกำรณ์ มีจริยธรรม มีควำมซ่ือสัตย์ต่อหน้ำท่ี ปฏิบัติต่อบุคคลต่ำง ๆ 
อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำผลประโยชน์

| Networking and Teamwork 
การสร้างเครือข่ายและการท�างานเป็นทีม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครือข่ำย ประสำนงำน สื่อสำรข้อมูลให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
ยินดีที่จะปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในคุณค่ำของผู้อื่น เคำรพ ให้เกียรติ เช่ือมั่นไว้ ใจ มีเจตนำดี เปิดใจ 
ที่จะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลควำมรู้ อดทนต่อกำรโต้แย้ง ยอมรับควำมแตกต่ำง ให้อภัยต่อ
ควำมผิดพลำด แก้ปัญหำด้วยกำรเจรจำอย่ำงเปิดเผย จริงใจในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

| Express 
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จลุล่วงตำมเวลำท่ีก�ำหนด และทันสถำนกำรณ์

| Transparency 

ความโปร่งใสตรวจสอบได้
กำรท�ำงำนบนหลักกำรและกระบวนกำรท่ีพร้อมจะได้รับกำรตรวจสอบจำกสำธำรณชน
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อัตราก�าลังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 401 อัตรา จ�าแนกเป็น

ข้าราชการ 317 อัตรา ลูกจ้างประจ�า 24 อัตรา และพนักงานราชการ 60 อัตรา
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งบรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บำท

รำยกำร ประจ�ำปี 2560

รวมทั้งสิ้น 1,004,253,700

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 141,571,400

แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ / รำยกำรงบกลำง 141,571,400

1. งบบุคลำกร 138,030,400

 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า 127,164,100

 1.1.1 เงินเดือน 120,494,100

 1.1.2 ค่าจ้างประจ�า 6,670,000

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10,866,300

2 งบด�ำเนินงำน 3,541,000

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,541,000

แผนงำนพื้นฐำน 862,682,300

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนงำนรองพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ผลผลิต กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 180,908,400

1. งบด�ำเนินงำน 115,916,000

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 103,842,700

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,073,300

2. งบลงทุน 62,054,300

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,054,300

 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 29,362,900

 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,691,400

3. งบรำยจ่ำยอื่น 2,938,100

3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี

2,938,100

ผลผลิต กำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์ และกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 681,773,900

1. งบด�ำเนินงำน 11,461,400

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11,461,400

2. งบลงทุน 10,400,000

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,400,000

 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,400,000

3. งบเงินอุดหนุน 10,000,000

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000,000

4. งบรำยจ่ำยอื่น 649,912,500

4.1 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 595,532,500

4.2 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 54,250,000

4.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ 130,000





รายงานประจำาปี 2560
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2
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ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในแต่ละองค์ประกอบการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพรวมผลการปฏิบัติ

ราชการ (ผลการประเมินตนเอง) อยู่ในระดับคุณภาพ โดยมีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

  องค์ประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจ�ำงำนตำมหน้ำที่

ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี  

(Functional Based) ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีผีลการด�าเนนิงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ท้ังในด้านการน�าเรือ่ง 

เสนอคณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

การประสานงานและติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด การจัดท�ามติคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด 

และสามารถด�าเนินการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนดได้สูงกว่าเป้าหมาย 

  องค์ประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ 

นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ

ด�าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ตามเป้าหมาย โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส�าคัญและเรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ สรุปสาระ

ส�าคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทั้งในเว็บไซต์  

Facebook และสื่อสิ่งพิมพ์

  องค์ประกอบกำรประเมนิประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและพัฒนำนวตักรรมในกำรบรหิำรจดักำรระบบงำน  

งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation Based) ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 96.93 นอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

และพัฒนานวัตกรรม โดยการเผยแพร่กฎหมายส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

และหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบัการเผยแพร่กฎหมายท่ีส�าคญั ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ี(17 มกราคม 2560)  

โดยน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาระส�าคัญของกฎหมายว่าตราข้ึนโดยมีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีผลกระทบกับใครอย่างไร 

วันท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช้และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือแสดงรายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าว 

ซึง่จะท�าให้ประชาชนและหน่วยงานภาครฐัสามารถรบัรูแ้ละมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการประกาศและบังคบัใช้กฎหมายได้มากขึน้ 

รวมทั้งได้พัฒนาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแบบอัจฉริยะ  

(Smart SOC IT Monitoring) ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานภาพการท�างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในลักษณะ Online Realtime ท�าให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ท�าให้

การบริการข้อมูลแก่คณะรัฐมนตรี ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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  องค์ประกอบกำรประเมินศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ

ประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำยระดับชำติ นโยบำยของรัฐบำล (Potential Based) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สามารถด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้ตามเป้าหมาย  โดยด�าเนินแผนงานการสร้างและพัฒนา

บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็น Intelligent Agent ด้วยการสร้างระบบการสรรหาบุคลากรแนวใหม่  

(New Recruitment) โดยสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการ เพื่อคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน 

(Training Project) ท้ังน้ี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีในด้านการคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน รวมท้ังการแลกเปล่ียน 

ทางวิชาการ นอกจากน้ี ได้พัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (New HRD Scheme) โดยด�าเนินโครงการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งสายงานหลัก สายงาน

สนับสนุน ครอบคลุมข้าราชการทุกระดับการบริหารจัดการความรู้ และด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

รวมทั้งการรักษาก�าลังคนคุณภาพของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้า
หมาย

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

องค์ประกอบกำรประเมินท่ี 1 

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน (Functional Based)

1) ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี

8.75 
คะแนน

8.56 คะแนน

2) ร้อยละของจ�านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของส�านักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตรเีพือ่ประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี

ร้อยละ 
100

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

3) ร้อยละความส�าเร็จในการประสานงานติดตาม 
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 100 (เรื่องที่ก�าหนดให้รายงาน จ�านวน 57 เรื่อง 
ติดตาม จ�านวน 57 เรื่อง)

4) ร้อยละของจ�านวนมติคณะรัฐมนตรีได้รับการจัดท�ามติ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
ที่ก�าหนด

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 100 (มติคณะรัฐมนตรีที่ต้องจัดท�าและเผยแพร่ 
จ�านวน 2,303 เรื่อง ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน  
2,303 เรื่อง)

5) ร้อยละความส�าเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ 
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด

ร้อยละ 
92

ร้อยละ 100 (ร่างอนุบัญญัติที่ต้องตรวจสอบจ�านวน 
62 เรื่อง ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 62 เรื่อง)

องค์ประกอบกำรประเมินที่ 2  

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ หรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based)

1) กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

1.1) ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 100
1) กฎหมายส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�านวน 56 เรื่อง
2) เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  

ใน สลค. สาร จ�านวน 3 ฉบับ

ตำรำงสรุปผลกำรประเมนิส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสทิธภิำพในกำรปฏบัิตริำชกำร 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัด ค่าเป้า
หมาย

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

3) ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จ�านวน 30,865 เรื่อง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�านวน 
30,865 เรื่อง

4) สรุปสาระส�าคัญมติคณะรัฐมนตรี และรายงานข้อมูล 
มติคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จ�านวน 12 ฉบับ

5) มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จ�านวน 
188 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก จ�านวน 62 เรื่อง และ
เผยแพร่ใน สลค. สาร จ�านวน 1 ฉบับ

6) มตคิณะรฐัมนตรเีผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ จ�านวน 2,205 เรือ่ง
7) รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล เผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ จ�านวน 1 ครั้ง และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
8) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ครั้ง

1.2) ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละ 
100

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีประเด็นส�าคัญที่ต้องชี้แจง

องค์ประกอบกำรประเมินที่ 3 

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นท่ีฯ (Area Based)

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบกำรประเมินที่ 4 

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ (Innovation Based)

1) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
45

ร้อยละ 96.93 
(วงเงินงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ�านวน 
972,951,909.12 บาท) เบกิจ่าย จ�านวน 995,421,020.44 บาท

2) ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมของส่วนราชการ

จัดท�าข้อ
เสนอฯ

จัดท�าสรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการเผยแพร่กฎหมายส�าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด และการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแบบอัจฉริยะ (Smart SOC IT Monitoring)

องค์ประกอบกำรประเมินที่ 5 

ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส�ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ (Potential Based)

1) การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 100 โดยด�าเนินแผนงานการสร้างและพัฒนา
บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้เป็น  
Intelligence Agent ดังนี้
1) ระบบการสรรหาบคุลากรแนวใหม่ (New Recruitment) 

สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาการ
เพื่อคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน (Training 
Project) ทั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีใน
ด้านการคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน โดยมี
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีมาฝึกเรียนรู้งาน
ด้านลิขิต ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. - 15 ก.ย. 60
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ตัวชี้วัด ค่าเป้า
หมาย

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

2) การพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
(New HRD Scheme)

- การอบรมและพัฒนาบุคลากรจ�าแนกตามกลุ่ม 
ต�าแหน่ง ประเภท และระดับต�าแหน่ง โดยได้ด�าเนิน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(กลุ่มบคุลากรระดบัช�านาญการพเิศษ ระดับช�านาญการ 
ระดับปฏิบัติการ และสายงานสนับสนุน) ระหว่าง  
ก.พ. - พ.ค. 60 และด�าเนินการฝึกอบรมการจัดท�า 
infographic เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60

- การบริหารจัดการความรู้ โดยได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้/บรรยายความรู้ 7 เรื่อง โดยมีหัวข้อส�าคัญ เช่น 
การวิเคราะห์เรื่องเสนอ ครม. ในมิติผลกระทบต่อส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสุขภาพ การวิเคราะห์
ภาพรวมไทย ด�าเนินการทบทวนองค์ความรู้ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู่มือการท�างานของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ส�าคัญ 74 เรื่อง จัดท�าและปรับปรุง
คู่มือการท�างานแล้วเสร็จ 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�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 3 ครั้ง

3) การรักษาก�าลังคนคุณภาพของส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี

- การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งและสร้างระบบ
บริหารความก้าวหน้าในสายงาน โดยได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามหลัก HR Scorecard”  เมื่อวันที่ 10 - 11 
ส.ค. 60

- การเลื่อนระดับที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยด�าเนิน
การจัดท�า flowchart/infographic ขั้นตอนการเลื่อน
ต�าแหน่งระดับจ�านวน 4 ต�าแหน่ง

หมายเหตุ ผลการปฏิบัติราชการข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จากการประเมินตนเองของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีประสานงานเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี  

การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง 

กรม และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ และภารกิจเก่ียวกับประชาชน ประกอบกับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกลไกต่าง ๆ  ท้ังการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของ

ประเทศ (Roadmap) ของรัฐบาล การตรากฎหมาย การมีมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิง

นโยบายที่เน้นการติดตามผลการด�าเนินการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

การจัดท�าแผนบริหารราชการ 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนางานและพัฒนาองค์กรควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย ความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน) รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ต่าง ๆ  ในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนา

ประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พันธกรณีหรือเงื่อนไขที่องค์กรระหว่าง

ประเทศก�าหนดให้ไทยต้องด�าเนินการ ปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ ปัญหาของประเทศที่สะสมเป็นเวลานาน  

และข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ปรับโครงสร้างและแบ่งกลุ ่มภารกิจ (Cluster) ของส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

(1) กลุ ่มภำรกิจงำนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการท�างานวิเคราะห์เพื่อเสนอเรื่องต่อ 

คณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และจัดท�าเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการน�าเรื่องเข้าบรรจุใน

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมากย่ิงข้ึน ท้ังในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสม

ของการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวท�าให้การขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ รอบด้าน ทันเหตุการณ์

(2) กลุ ่มภำรกิจงำนติดตำมมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบำย เพื่อพัฒนางานติดตามผล 

การด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งข้ึน และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน 

การวิเคราะห์เรื่องคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพัฒนางานติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจะให้

ความส�าคัญกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีส�าคัญ และจะสร้าง 

เครือข ่ายในการติดตามผลการด�าเนินการ ซึ่ งผลที่ ได ้จากการติดตามผลการด�าเนินการตาม 

มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละเร่ืองจะน�าไปสู่การวิเคราะห์และให้ความเห็น 

เชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและขับเคลื่อน

นโยบายในเรื่องนั้น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน 

การวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจะบูรณาการกระบวนการจัดท�าประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

และการจัดท�าองค์ความรู้ รวมท้ังบูรณาการความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูล 

ที่จัดท�าขึ้นเป็นไปตามความต้องการของผู ้ใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรี

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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(3) กลุ่มภำรกิจงำนรำชกำรในพระองค์ เพื่อบูรณาการภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์และภารกิจที่ม ี

ความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ท้ังในเชิงกระบวนการและความเช่ือมโยงด้านฐานข้อมูล 

ให้สามารถด�าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน 

(4) กลุ่มภำรกิจงำนบริหำรภำยใน เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการของ 3 กลุ่มภารกิจข้างต้น โดยมีการปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนกระบวนการรับเรื่องท่ีส่วนราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงฐานข้อมูลการติดตามผลการ

ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอดรับกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ

รฐับาล พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีแผนยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปรับโครงสร้างและแบ่งกลุ ่มภารกิจดังกล่าวข้างต้น ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินการ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็น

กลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมท้ังก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทาง 

น�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(กลุ่มภำรกิจงำนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมูลส�ำหรับ 

กำรเสนอแนะเชิงนโยบำย

(กลุ่มภำรกิจงำนติดตำมมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบำย)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์

(กลุ่มภำรกิจงำนรำชกำรในพระองค์)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ

(กลุ่มภำรกิจงำนรำชกำรในพระองค์)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

(กลุ่มภำรกิจงำนบริหำรภำยใน)

โดยมีผลการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ยุทธศำสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี มีจ�านวน 8 รายการ ได้แก่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

1) ร้อยละของจ�านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
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�่ากว่า 
8.75

- - - 8.75 8.56

3) ร้อยละของจ�านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็น
ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)

4 ต�่ากว่า
ร้อยละ 
100

- - - ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

4) ร้อยละของจ�านวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติตามความเห็นของส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,. กสค., กอค.)

3 ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
100

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

3 1 เรื่อง - - - 0 เรื่อง 0 เรื่อง

6) ร้อยละความส�าเร็จของการตรวจสอบร่าง 
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด 
(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�านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ�าเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส�าหรับการเสนอแนะ

เชิงนโยบาย มีจ�านวน 4 รายการ ได้แก่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

1) ร้อยละของจ�านวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงาน
ผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)

5 ร้อยละ 
76

ร้อยละ 
78

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
82

ร้อยละ 
84

ร้อยละ 50

2) ร้อยละความส�าเร็จในการประสานงาน/ติดตาม
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (กสค.)

5 ต�่ากว่า
ร้อยละ 
100

- - - ร้อยละ 
100

ร้อยละ 50

3) จ�านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
ผลการด�าเนินการตามนโยบายและ 
มติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือ 
จัดท�าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
(กพต.)

5 4 เรื่อง/
ไตรมาส

5 เรื่อง/
ไตรมาส

6 เรื่อง/
ไตรมาส

7 เรื่อง/
ไตรมาส

8 เรื่อง/
ไตรมาส

82 เรื่อง

4) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติ 
คณะรัฐมนตรี (กพต.)

5 ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 
90

ไม่ได้
ด�าเนินการ

ยุทธศำสตร์ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ มีจ�านวน 3 รายการ ได้แก่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

1) จ�านวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 
ผิดพลาด (กอค.)

6 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง

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

6 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง

3) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือ 
จัดท�าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
(กอค.)

3 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญในราชกิจจานุเบกษา มีจ�านวน 4 รายการ ได้แก่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

1) จ�านวนครั้งที่ไม่สามารถน�าเรื่องประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้  
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (กรจ.-กอค.)

4 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง

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

4 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

3) ร้อยละของจ�านวนกฎหมายและข้อมูลส�าคัญ 
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)

4 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

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

4 ร้อยละ 
1

ร้อยละ 
1.5

ร้อยละ 
2

ร้อยละ 
2.5

ร้อยละ 
3

ร้อยละ 
4.63

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง มีจ�านวน 7 รายการ ได้แก่

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

1) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
ที่ปรับปรุงหรือจัดท�าขึ้นใหม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (สลธ., กบส., กพร.)

3 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
66.67

2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)

4 ร้อยละ 
55

ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
65

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
82.63

3) ร้อยละของความส�าเร็จในการด�าเนินการ 
ตามแผนชีวอนามัยความปลอดภัย (สลธ.)

3 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
90

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
จัดท�าแผนฯ

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

4 ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด

- - - ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด

ยกเว้นการ
ด�าเนินการ
ในปี 60

5) ร้อยละของความส�าเร็จในการเชื่อมโยง 
ระบบฐานข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติ 
ภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด (กบส.)

4 ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 
80

ร้อยละ 
85

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง
การทดสอบ
การเชื่อมโยง

ข้อมูล
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้�าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนินการ1 2 3 4 5

6) ร้อยละของความส�าเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)

4 ร้อยละ 
60

ร้อยละ 
65

ร้อยละ 
70

ร้อยละ 
75

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

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

3 ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด

- - - ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่ส�านักงาน 

ป.ป.ช. 
ก�าหนด

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่ส�านักงาน 

ป.ป.ช. 
ก�าหนด

ยุทธศำสตร์ที่ 1

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 14 บัญญัติให้ ส�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นงานที่มีการปฏิบัติไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยท�าหน้าท่ี 

เป็นศูนย์กลางเสนอเรื่องของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเรื่องที่กระทรวง ทบวง หรือกรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องส�าคัญ 

เร่ืองทีม่กีฎหมายก�าหนดให้น�าเสนอคณะรฐัมนตร ี เรือ่งท่ีคณะรฐัมนตรกี�าหนดให้เสนอคณะรฐัมนตร ีหรอืเรือ่งทีเ่ป็นนโยบาย  

รวมทั้งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีลักษณะภารกิจที่แตกต่างจากส่วนราชการอื่นที่ต้องด�าเนินการ ดังนี้

1. เป็นเรื่องท่ีเป็นภารกิจขั้นสูง คือ เกี่ยวข้องกับบุคคลส�าคัญ หน่วยงานส�าคัญ และมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ิ

ในการวิเคราะห์เชิงลึก

2. เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในระดับนโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี

3. เป็นเรื่องที่เป็นความลับ ลับมาก ลับที่สุด

4. เป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด

5. เป็นเรื่องท่ีต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน และ 

มีประสิทธิภาพสูง

6. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน (Current issue) มีผลกระทบต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างส�าคัญ

7. เป็นเรื่องที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา ไม่อาจล่าช้า งานบางประเภทต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นเรื่องที่ม ี

การก�าหนดระดับชั้นความเร็ว (ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด)

8. เป็นเรือ่งทีม่กีระบวนการในการปฏิบตัอิย่างละเอยีดรอบคอบ ได้แก่ การตรวจสอบกลัน่กรองงานและข้อมลูต่าง ๆ  

และการศึกษาวิเคราะห์งานและข้อมูลต่าง ๆ  การเสนอความเห็น

ผลงำนส�ำคัญในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(จ�ำแนกตำมยุทธศำสตร์)
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ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรีในฐานะต่าง 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�านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล

  จากภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนด 

วิสัยทัศน์ในการเป็น “กลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” และก�าหนดเป้าหมาย

ระดับนโยบายในการสนับสนุนให้ “เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลท่ีมีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของ 

คณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา” ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน�าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564) ใน 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ

1) ร้อยละของจ�านวนเรือ่งทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตติามความเหน็ของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90 

ซึ่งหมายความถึง เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอแนะของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เสนอไว้ใน  

PM note โดยนับเฉพาะเรื่องที่บรรจุในวาระเพื่อพิจารณา และวาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่อง

ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) และจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีเรื่อง

เสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ (ไม่มีข้อทักท้วง) จ�านวน 2,177 เรื่อง และคณะรัฐมนตรีมติตามความเห็น

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

2) จ�านวนมติคณะรฐัมนตรหีรอืข้อสัง่การท่ีส่วนราชการขอทบทวน เนือ่งจากคลาดเคลือ่นหรอืไม่ชัดเจนในสาระส�าคญั  

มีค่าเท่ากับ 0 เรื่อง โดยที่มติคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไปแล้วมีผลใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐท่ีอยู ่ในบังคับบัญชาหรือในก�ากับดูแลของฝ่ายบริหาร  

(คณะรัฐมนตรี) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ  ดังกล่าว เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายก�าหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ดังนั้น หากมติคณะรัฐมนตรีมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส�าคัญ อาจส่งผลให้การน�าไป

ปฏิบัติเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รวมถึงเกิดผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน  

ซึ่งจากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จ�านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการ 

ที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส�าคัญ มีจ�านวน 0 เรื่อง
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  มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นนโยบำยของรัฐบำลที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

  เมื่อกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรีในการเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และเสริมข้อมูล รวมถึงการเป็นผู้เสนอ

ข้อพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบ “การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” ซึ่งก็คือ “มติคณะรัฐมนตรี” ในเรื่องต่าง ๆ  นั้น 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอน�าเสนอข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จ�านวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

• กำรด�ำเนินกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัย

  ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

และการสร้างโอกาสในการเข้าถงึสวสัดกิารและบรกิารของรฐั ตามนโยบายของรฐับาล โดยเน้นกลุม่ผูม้รีายได้น้อย ผูด้้อยโอกาส  

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในท่ีอยู ่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง จึงได้เสนอโครงการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ/อนุมัติโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ 

1. กำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท�าแผนแม่บทดังกล่าว โดยปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู ่อาศัย 10 ปี  

(พ.ศ. 2559 - 2568) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ 

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาวและใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยและ

สร้างการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีมีต ิ(12 กันยายน 2560) เหน็ชอบในหลกัการแผนแม่บทดงักล่าว

2. โครงกำรด้ำนที่อยู ่อำศัยส�ำหรับประชำชนผู้มีรำยได้น้อย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย  

ผูส้งูอาย ุและคนพิการ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศัย พร้อม

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ�าเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

2.1 โครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อย (ประเภทเช่ำซื้อ) เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยส�าหรับ

ประชาชนผูม้รีายได้น้อยและผู้มรีายได้ปานกลางค่อนข้างสงูให้มท่ีีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง พร้อมสาธารณปูโภค  

สาธารณูปการที่จ�าเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 พฤษภาคม 2560) อนุมัติการจัดท�าโครงกำรพัฒนำ 

ท่ีอยูอ่ำศยั ชุดท่ี 1 ปี 2559 จ�านวน 21 โครงการ รวม 6,129 หน่วย มต ิ(24 ตลุาคม 2560) อนมุตักิารจดัท�า 

โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ชุดท่ี 1 ปี 2559 โครงกำรเคหะชุมชนและบริกำรชุมชน ผู้มีรำยได้น้อยถึง

ปำนกลำง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) รวม 1,104 หน่วย และมติ (29 สิงหาคม 2560) อนุมัติในหลักการ 

การจัดท�าโครงกำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

(ประชำนิเวศน์ 3) จ�านวน 556 หน่วย 

2.2 โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อย (ประเภทเช่ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่

อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและไม่สามารถ 

เข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าท่ีได้มาตรฐานในตลาดได้ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (6 มิถุนายน 2560) อนุมัติ 

ในหลักการการจัดท�าโครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จ�านวน 14 โครงการ  

รวม 4,388 หน่วย 
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3. โครงกำรที่อยู่อำศัยส�ำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีช้ันผู้น้อย ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 โครงกำรบ้ำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำร (เช่ำซื้อ) เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยลักษณะเช่าซื้อเป็นของตนเอง ซึ่งเป็น

โครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

(12 กันยายน 2560) เห็นชอบไว้ โดยก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการ จ�านวน 98,000 หน่วย

3.2 โครงกำรบ้ำนพักข ้ำรำชกำร (บ ้ำนหลวง) เ พ่ือจัดรูปแบบที่อยู ่อาศัยในรูปแบบรัฐสวัสดิการ  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (24 ตุลาคม 2560) อนุมัติการจัดท�าโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) 

จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี รวม 606 หน่วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการผู้มีรายได้น้อย  

(รายได้ครัวเรือน ณ ปี 60 จ�านวน 14,001 - 20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน) และข้าราชการผู้มีรายได้ 

ปานกลางค่อนข้างสูง (รายได้ครัวเรือน ณ ปี 60 จ�านวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไป)

4. โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยชุมชนริมคลอง เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของชุมชนริมคลองและพัฒนาที่อยู่

อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง 

ซึ่งเป็นโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

(12 กันยายน 2560) เห็นชอบไว้ โดยก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 11,004 

ครัวเรือน

5. โครงกำรแก้ ไขปัญหำที่อยู่อำศัยเพื่อคนยำกจนที่บุกรุกที่ดินสำธำรณะจังหวัดปทุมธำนี “ปทุมธำนี” โมเดล  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล�้าแนวคลองและทางระบายน�้าและ 

เพือ่สร้างความมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศัยแห่งใหม่ให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนคลองหนึง่เดมิ พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 

ทกุด้านอย่างทัว่ถงึ ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม โดยมเีป้าหมาย 16 ชุมชน 1,084 ครวัเรอืน ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีด้มมีติ  

(4 ตุลาคม 2559) รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อคนยากจนท่ีบุกรุกที่ดิน

สาธารณะ จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2559 ตามที่ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ โดยมีประเด็นส�าคัญ คือ (1) สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงแล้ว 2 รูปแบบตามความต้องการ

ของชุมชน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาที่อยู ่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ ด�าเนินการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์  

มีรูปแบบบ้านเป็นอาคารสูง 2 - 3 ชั้น (2) แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินใหม่ใกล้ชุมชน เช่น สหกรณ์บ้าน

มัน่คงไทยมสุลมิสามคัคี จ�ากดั หรอืชุมชนแก้วนมิติ จ�านวน 100 ครัวเรอืน ได้ด�าเนนิการซ้ือท่ีดนิเอกชน 42 ตารางวา  

มีรูปแบบบ้านเป็นบ้านแถว 

6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้ำน เพื่อสนับสนุนศูนย์คนไร้บ้านซ่ึงบริหารจัดการและด�าเนินการโดย

เครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 กรกฎาคม 2560) รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มคนไร้บ้าน ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) ในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร (2) การปรับปรุงอาคารศูนย์ไร้บ้าน 

(สุวิทย์วัดหนู) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์พักคนไร้บ้านที่ถูกสุขลักษณะ (3) การน�าคนไร้บ้าน

ไปสบืค้นทีภ่มูลิ�าเนาเดิม จนสามารถท�าบัตรประชาชนได้ จ�านวน 61 ราย เป็นคนไร้บ้านท่ีจังหวดัขอนแก่น 22 ราย 

และคนไร้บ้านที่กรุงเทพมหานคร 39 ราย และ (4) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปห้างหุ้นส่วนจ�ากัดคนไร้บ้าน 

ซึ่งได้รับงานตกแต่งต้นไม้ งานขนย้ายของ รับเหมางานปูพื้น งานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่ [ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

(8 มีนาคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)]
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7. โครงกำรบ้ำนประชำรัฐ ซึง่ด�าเนนิการโดยกระทรวงการคลงั เพือ่สนบัสนนุประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะผูม้รีายได้น้อย 

ที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านวิธีการให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน) สนบัสนนุสนิเช่ือเงือ่นไขผ่อนปรน โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (18 เมษายน 2560) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 

บ้านประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนจากการด�าเนินการที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องการขอสินเช่ือเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้สะดวกขึ้น

8. โครงกำรบ้ำนธนำรักษ์ประชำรัฐ ซ่ึงด�าเนินการโดย กระทรวงการคลัง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีที่อยู่อาศัย

เป็นการช่ัวคราวและหรือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ีปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยได้มีท่ีอยู่อาศัย

เป็นของตนเองบนทีดิ่นราชพสัดุ โดยให้สถาบันการเงนิของรฐั ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน 

สนบัสนนุสนิเชือ่เงือ่นไขผ่อนปรนพิเศษ ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีด้มีมต ิ(18 เมษายน 2560) เห็นชอบการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ 

และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนนิการท่ีผ่านมาเพือ่ช่วยให้ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ปัจจุบันไม่มีที่อยู่อาศัย และต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อ เช่าซื้อ  

หรือปลกูสร้างท่ีอยูอ่าศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิกูใ้นระบบได้สะดวกข้ึน

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
 (แผนงำนโครงกำรของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำง)

  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

แห ่งชาติ ได ้ก�าหนดแผนการบริหารจัดการน�้ าของ

ประเทศไทย โดยแบ่งการด�าเนินการออกเป็น 3 ระยะ 

โดยระยะที่ 1 ปี 2557 - 2560 ระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562 

และระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 โดยเน้นการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นระบบครบวงจรและเกิดความ

ยั่งยืนซ่ึงประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งจ�านวนท้ังสิ้น 

84.2 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ 

และมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจ�านวนทั้งสิ้น 45.4 ล้านไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 14 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 

  ที่ ผ ่ านมาคณะรั ฐมนตรี ได ้มีมติ เมื่ อวันที่  

22 สิงหาคม 2560 และ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบ 

แผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่คณะกรรมการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้ าแห ่ งชาติ เสนอ ทั้ งนี ้

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 25 ลุม่น�า้ 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง สรุปได้ ดังนี้
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1. แผนงำนโครงกำรของพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้ก�าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

อย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Area-based) จ�านวน 8 พื้นที่ (ครอบคลุม 18 จังหวัด) ประกอบด้วย  

(1) ลุ่มน�้าเลยตอนล่าง (2) ลุ่มน�้าห้วยหลวง (3) ลุ่มน�้าแม่น�้าสงคราม (4) ลุ่มน�้าพุง-น�้าก�่า (5) ลุ่มน�้าชีตอนบน (6) ลุ่มแม่น�้าชี

ตอนกลาง (7) ลุ่มน�้ามูลตอนบน และ (8) ลุ่มน�้ามูลตอนล่าง โดยมีแผนการด�าเนินการในระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562 และ

ระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 ดังนี้

1.1 แผนพัฒนำระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562

  มีแผนงานโครงการฯ จ�านวน 384 โครงการ มีพื้นท่ีรับประโยชน์จ�านวน 621,731 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้า 

ที่เพิ่มขึ้น 113.81 ล้านลูกบาศก์เมตร 

1.2 แผนพัฒนำระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569

  มีแผนงานโครงการฯ จ�านวน 39 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์จ�านวน 112,800 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้า 

ที่เพิ่มขึ้น 86 ล้านลูกบาศก์เมตร

2. แผนงำนโครงกำรของพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นท่ีภำคกลำง

 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้ก�าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และ

น�้าเค็มรุกล�้าอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคกลาง (Area-based) จ�านวน 10 พื้นท่ี (ครอบคลุม 16 จังหวัด) ประกอบด้วย  

(1) ลุม่น�า้แม่กลอง-ท่าจีน ตอนบน (2) ลุม่น�า้สาขาท่ีราบแม่น�า้ท่าจนีตอนบน (3) ลุม่น�า้สาขาท่ีราบแม่น�า้เจ้าพระยา (4) ลุม่น�า้

เจ้าพระยาตอนล่าง (5) ลุ่มน�้าสาขาที่ราบแม่น�้าท่าจีนตอนล่าง (6) ลุ่มน�้าเพชรบุรี (7) ลุ่มน�้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่  

(8) ปากแม่น�า้เจ้าพระยา (9) ปากแม่น�า้ท่าจีน (10) ปากแม่น�า้แม่กลอง โดยมแีผนการด�าเนนิการในระยะท่ี 2 ปี 2561 - 2562 

และระยะที่ 3 ปี 2563 - 2569 ดังนี้

2.1 แผนพัฒนำระยะที่ 2 ปี 2561 - 2562 

  มีแผนงานโครงการฯ จ�านวน 1,062 โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์ จ�านวน 1,365,752 ไร่ ปริมาณน�้า 

ที่เพิ่มขึ้น 15.02 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.2 แผนพัฒนำระยะที่ 3 ปี 2563 – 2569 

  มีแผนงานโครงการฯ จ�านวน 107 โครงการ มีพ้ืนที่รับประโยชน์จ�านวน 97,337 ไร่ คิดเป็นปริมาณน�้า 

ที่เพิ่มขึ้น 26 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา 9 แผนงาน (1) แผนการปรับปรุงระบบชลประทาน

เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง (2) แผนคลองระบายน�้าหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย) 

(3) แผนการพัฒนาคลองระบายน�้าควบคู่ถนนวงแหวนรอบท่ี 3 (4) แผนงานปรับปรุงโครงข่ายชลประทานฝั่งตะวันตก  

(5) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าแม่น�้าเจ้าพระยา (6) แผนงานการบริหารจัดการพื้นท่ีนอกคันก้ันน�้า  

(7) แผนงานคลองระบายน�้าหลากบางบาล-บางไทร (8) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าแม่น�้าท่าจีน (9) แผนงาน

พืน้ทีร่บัน�า้นอง คณะกรรมการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้แห่งชาตไิด้เหน็ชอบในหลกัการแผนฯ เมือ่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560  

เรียบร้อยแล้ว และให้เร่งด�าเนินการแผนการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองส่งน�้าคู่ขนานคลองระบายน�้า รวมถึง

โครงการคลองระบายน�้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย
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• โครงสร้ำงพื้นฐำน
 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ/กำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภำค)

 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยำย ช่วงเตำปูน - บำงซื่อ (แผนกำรด�ำเนินกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำ  
 สำยสีน�้ำเงิน ช่วงเตำปูน - บำงซื่อ ของกระทรวงคมนำคม โดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ซึ่งประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ - หัวล�าโพง (เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2547) และ 

ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�าโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ มีลักษณะเป็นระบบรถไฟวงแหวนรอบเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จึงมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ตามภาพ)

  อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไม่สามารถเดินรถเช่ือมต่อกันได้ ระหว่ำงสถำนี

บำงซื่อ (รถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน) กับสถำนีเตำปูน (รถไฟฟ้ำสำยสีม่วง) ระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร จึงเป็นปัญหาใน

การเดินทาง และเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว และอ�านวยความสะดวกใน

การเดินทางแก่ประชาชน หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ออกค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  

ที่ 42/2559 เรื่อง กำรด�ำเนินกำรโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงิน สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ให้คณะกรรมการเจรจา

ด�าเนินการเจรจาร่วมกันกับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินให้ด�าเนินการโครงการส่วนต่อขยาย 

เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)  

คณะกรรมการเจรจาได้ด�าเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าจนได้ข้อยุติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และเอกชน

ผู้รับสัมปทานได้แจ้งยืนยันผลการเจรจาด้วยแล้ว

ภาพแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้�าเงินและการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ
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  นอกจากน้ี หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติได้ออกค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที ่78/2559 

เรือ่ง มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้ำโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน�ำ้เงนิ (สำยเฉลมิรชัมงคล) ช่วงหัวล�าโพง - 

บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยก�าหนดให้กำรรถไฟฟ้ำ

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด�ำเนินกำรจ้ำงผู้ประกอบกำรเอกชนเพ่ือติดต้ังระบบรถไฟฟ้ำ จัดกำรเดินรถไฟฟ้ำ และ

บริหำรกำรเดินรถไฟฟ้ำสำยสีน�้ำเงินช่วงเตำปูน - บำงซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

(14 กุมภาพันธ์ 2560) เห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้างเพื่อว่าจ้างเอกชนติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดิน 

รถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ โดยให้กระทรวงคมนาคมก�ากับดูแลการด�าเนิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงเตาปูน - บางซ่ือ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และก�าหนดให้เร่งรัดกำรเปิดให้บริกำร 

สำยสีน�้ำเงินส่วนต่อขยำยได้โดยเร็วที่สุด โดยเปิดให้บริกำรช่วงบำงซื่อ - เตำปูน เป็นล�ำดับแรกก่อน ซึ่งได้ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และจะเปิด

ให้บริการทั้งสายภายใน 36 เดือน

 ผลกำรคัดเลือกเอกชน และร่ำงสัญญำร่วมลงทุน โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู ช่วงแครำย - มีนบุรี และ 
 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว - ส�ำโรง ของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ของกระทรวง

คมนาคมได้ประมาณการจ�านวนประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิาณไว้ว่า จ�านวนประชากรจะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนทางรางยังให้บริการไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางทางถนนเพิ่มขึ้นและระยะเวลา 

เดินทางของประชากรเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี พ.ศ. จ�านวนประชากร
(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�าเนินการรถไฟฟ้าจ�านวน 10 สาย (รวมสายสีชมพู  

ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง) เพื่อให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้า 299 กิโลเมตร 

ภายในปี 2561 และสามารถรองรับการเดินทาง 5 - 8 ล้านคน/เที่ยว/วัน รายละเอียดตามภาพประกอบด้านล่าง

  ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูช่วงแคราย - มนีบรุ ีและโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (29 มีนาคม 2559) อนุมัติให้ด�าเนินโครงการตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (30 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา 

สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง  

สรุปได้ ดังนี้
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หัวข้อ สาระส�าคัญ

ระบบรถไฟฟ้ำ • ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

รูปแบบ กำรลงทุน • ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

• ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ  
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบ�ารุงโครงการ

• ให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร และรับความเสี่ยง 
ด้านจ�านวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk)

ระยะเวลำ  
ด�ำเนินโครงกำร

• ให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน 

  นอกจากนี้ ผู้รับสัมปทานยังได้เสนอข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และการด�าเนินงานของ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสร้างส่วนต่อขยายไปยงัรถไฟฟ้าสายสเีขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คคูต 

บริเวณแยกรัชโยธิน (ปรากฏตามภาพด้านล่าง)

  ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด�ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูฯ และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลืองฯ เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการด้วย ดังนี้

1) ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรองรับปัญหาการจราจรติดขัดที่อาจเกิดขึ้น 

ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตามแผนในอนาคต

รถไฟฟ้า 10 เส้นทางระยะทางรวม 464 กม.

รถไฟฟ้า 10 สาย ประกวดราคาเพิ่มอีก 112 กม. 5 โครงการในปี 57-58
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2) ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก�ากับดูแลการด�าเนินโครงการ 

อย่างใกล้ชดิและเข้มงวด เพือ่มใิห้การด�าเนนิโครงการก่อให้เกิดความเสยีหาย และเป็นอนัตรายต่อประชาชน 

หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิาน รวมทั้งเพื่อให้การก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3) ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด�าเนินการเพื่อจัดให้มีการใช้ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket)  

และการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) โดยเร็วต่อไป

แผนภาพแสดงเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสายสีเหลือง

ภาพแสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้�าเงินและการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ
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 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 ในกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร - หนองคำย 
 (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหำนคร - นครรำชสีมำ)

  โครงการความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน ในการพัฒนา

ระบบรถไฟความเรว็สงูเพ่ือเชือ่มโยงภมูภิาค ช่วงกรงุเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วงกรงุเทพมหานคร - นครราชสีมา)  

เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำล

แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีนภำยใต้กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงรถไฟของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีและ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ตามล�าดับ  

รวมทั้งรัฐบาลท้ังสองประเทศได้ลงนามแล้ว เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 โดยมีแนวทางการด�าเนินโครงการและรูปแบบ

ความร่วมมือตามกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ว่ำด้วยกำรกระชับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงรถไฟ ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ฉบับใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  

23 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารร่วมด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแล 

การด�าเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินโครงการ

ที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ก�ำหนดเส้นทำงกำรเดินรถออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงกรุงเทพฯ - แก่งคอย (2) แก่งคอย - มาบตาพุด  

(3) แก่งคอย - นครราชสีมา และ (4) นครราชสีมา – หนองคาย

2. แบ่งสัญญำกำรก่อสร้ำงโครงกำรออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.1 สัญญาที่ 1 สัญญา Civil Works Contract ส�าหรับการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา โดยฝ่ายไทยรับผิดชอบ 

และมีฝ่ายจีนเป็นที่ปรึกษา

2.2 สัญญาที่ 2 สัญญา EPC (Engineering Procurement and Construction) Railway Systems ส�าหรับ

งานวางระบบ (Electrical and Mechanical Works - E&M) โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบ และมีฝ่ายไทยเข้าร่วม

สังเกตการณ์

3. เห็นชอบร่วมกันที่จะด�ำเนินโครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงกรุงเทพฯ - นครรำชสีมำ ในระยะแรก และจะพัฒนา

โครงการรถไฟระยะที่ 2 (นครราชสีมา - หนองคาย) โดยจะเร่ิมหารือถึงการด�าเนินโครงการระยะท่ีสองภายหลัง 

การลงนามสัญญา 2.1 (สัญญาการส�ารวจและออกแบบรายละเอียดงานโยธา) แล้ว รวมทั้งจะด�าเนินโครงการใน

ช่วงที่เหลือ ได้แก่ ช่วงแก่งคอย - ท่าเรือมาบตาพุด จะด�าเนินการในระยะต่อไปเมื่อมีความเหมาะสม

4. ตกลงร่วมกันให้ฝ่ำยไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบกำรลงทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำรทั้งหมด ต่อมาหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติได้ออกค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 30/2560 เรื่อง มำตรกำรเร่งรัดและ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินกำรโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - นครรำชสีมำ สั่ง ณ วันที่  

15 มิถุนายน 2560 โดยก�าหนดข้ันตอนและหลักเกณฑ์วิธีการไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

ในการด�าเนินโครงการ โดยเฉพาะข้อจ�ากัดตามกฎหมาย และเพ่ือให้สามารถด�าเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถเร่งรัดการด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 256046

  โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยด�ำเนินโครงกำร

พัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภำค ช่วงกรุงเทพมหำนคร - หนองคำย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหำนคร 

- นครรำชสีมำ) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก และจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งจะสร้างศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ตลอดจน

สนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทาง โดยโครงการฯ มีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

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) 

เส้นทำงที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว

เส้นทำงที่จะด�ำเนินกำรในระยะต่อไป
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•	 โครงการประชารัฐ	 (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	 ปี	 2560	 และการให้ความช่วยเหลือ 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

	 	 ในปีงบประมาณ	2560	รัฐบาลพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ได้สานต่อการด�าเนนินโยบายช่วยเหลือผูม้รีายได้น้อย	 

โดยการจดัท�าโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดิการแห่งรฐั	ปี	2560	โครงการฯ	ดงักล่าวเป็นโครงการต่อเนือ่งจากการด�าเนนิโครงการฯ	 

ในปี	 2559	ซึ่งกระทรวงการคลังได้พัฒนาต่อยอดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ	 

จากเดิมที่เป็นเพียงการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ	ทั้งที่เป็นเกษตรกรและที่ไม่ใช่เกษตรกร	 

รายละ	3,000	บาท	(ส�าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน	30,000	บาทต่อปี)	หรือ	1,500	บาท	(ส�าหรับผู้ที่มีรายได้เกิน	30,000	บาท	

แต่ไม่เกิน	100,000	บาทต่อปี)	มาเป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 
(คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 28 ก.พ. 60)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

จำานวนผู้มาลงทะเบียน

14.20	ล้านคน

มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีข้ึนไป

ว่างงานหรือมีรายได้ ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท

มีทรัพย์สินทางการเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย ์
ภายใต้เง่ือนไขท่ีกำาหนด

การให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ๒๙ ส.ค. ๖๐)

จำานวนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

11.67	ล้านคน

กระทรวงการคลังได้จัดทำาแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีมีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยใน
แต่ละเดือนจะใส่วงเงินสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนำาไป
ใช้ชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือ
ร้านค้าที่กำาหนด ดังน้ี 

สวัสดิการ วงเงิน 
(บาท/คน/เดือน)

1.	 ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคฯ	ที่จ�าเป็น	สินค้าเพื่อการศึกษา	และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม	จากร้านธงฟ้าประชารัฐ	 
	 และร้านอื่น	ๆ 	ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด

1.1	รายได้สูงกว่า	30,000	บาท	แต่ไม่เกิน	100,000	บาท/ปี 200

1.2	รายได้ต�่ากว่า	30,000	บาท/ปี 300

2.	 ค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก�าหนด 45		(ต่อ	3	เดือน)

3.	 ค่าโดยสารรถ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	ระบบ	e-Ticket/รถไฟฟ้า 500

4.	 ค่าโดยสารรถ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด 500

5.	 ค่าโดยสารรถไฟ 500
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  แม้ว่าการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2560  

จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐได้เป็นอย่างมาก แต่ในระยะเริ่มแรกยังคง

พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการอยู่ในบางพื้นที่ เนื่องจากเป็นการด�าเนินมาตรการในรูปแบบใหม่ ประกอบกับ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีเวลาค่อนข้างกระช้ันชิดในการเตรียมความพร้อม อีกท้ังผู้มีรายได้น้อยเจ้าของบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้บัตรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง 

ยังได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดในส่วนของรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส�าหรับปี 2561 และปีต่อไป ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มี

โอกาสพัฒนาศักยภาพในการหาเลี้ยงชีพ สร้างรายได้ และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย และเป็นการสร้างการเจริญเติบโตในระบบ

เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 

 • โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

  โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้

ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ต่อยอดความส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ด�าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ 

โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 30 

ของประเทศ) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของ 3 จังหวัดในปี 2557 อยู่ท่ี 1.9 ล้านล้านบาท ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ

โครงการจงึมุง่เน้นไปทีก่ารยกระดับพืน้ทีใ่ห้เป็นเขตเศรษฐกจิชัน้น�าของเอเชีย ด้วยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงกนั 

อย่างมีประสิทธิภาพ อ�านวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในกิจกรรมอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อนัจะเป็นกลไกท่ีส�าคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง

  โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน�าของอาเซียนเพื่อส่งเสริม  

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยด�าเนินการใน  

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�าแผนการด�าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 - 2561 ประกอบกับ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนและการอ�านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ ซ่ึงนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน 

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกข้างต้น หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค�ำสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ)  

เพือ่ก�าหนดนโยบายและอนมุตัแิผนการพฒันาพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก รวมถึงหลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิงาน 

ของส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ค�าสั่งของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2560) ทั้งนี้ ในปี 2560  

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รายงานผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ  

(ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2560 และครัง้ท่ี 2 เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560) และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ  ด�าเนนิการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการด�าเนินการในเรื่องที่ส�าคัญต่าง ๆ  ดังนี้ (1) ร่ำงกรอบแผนกำรพัฒนำ

พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) ซ่ึงประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย เช่น  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น (2) ประกำศ

ให้พืน้ที ่6,500 ไร่ บรเิวณสนำมบินนำนำชำติอูต่ะเภำเป็นเขตส่งเสรมิระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก : เมอืงการบนิ

ภาคตะวันออก [Special EEC Zone : Eastern Airport City (EEC-A)] (3) โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออกกับ

กำรเชื่อมโยง 3 สนำมบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภำ) (4) แนวทำงกำรเร่งรัดกำรอนุมัติโครงกำรร่วมทุนรัฐ -

เอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุน (Public-Private Partnership : PPP) ในพื้นที่ EEC (5) ควำมก้ำวหน้ำกำรชักจูง

นักลงทุนรำยส�ำคัญในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยให้ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ตั้งผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อด�าเนินการศึกษาและประสานงานนักลงทุน (6) กำรจัดตั้งเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) โดยด�าเนินการเช่าพื้นที่ 

วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (7) กำรจัดตัง้เขตส่งเสรมิอตุสำหกรรมและนวตักรรม

ดจิทิลั (Digital Park Thailand) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (8) แนวทำงกำรพัฒนำ

เมืองฉะเชิงเทรำให้เป็นเมืองใหม่ในลักษณะทันสมัย เมืองอัจฉริยะ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานให้ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป 

  2. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2560  

เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ทีป่ระชุมมมีติเห็นชอบการด�าเนนิการในเรือ่งท่ีส�าคญัต่าง ๆ  ดงันี ้(1) โครงกำรลงทนุท่ำเรอืหลกั  

3 แห่ง ได้แก่ ท่ำเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะท่ี 3 และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือพำณิชย์

สัตหีบ และโครงกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่เชื่อมโยง 3 ท่ำเรือ ซึ่งจะเป็นระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการ 

ทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) โดยเฉพาะจุดรวมตู้สินค้าและศูนย์กระจายตู้สินค้า เพื่อ 

ยกระดบัการเป็นประตสููเ่อเชยีทางทะเล (Seaport Gateway of Asia) ในกลุม่ประเทศ CLMV และจีนตอนล่าง (2) หลกัเกณฑ์  

วิธีกำร เง่ือนไข และกระบวนกำรร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในกำรพัฒนำ EEC ซึ่งมีโครงการ 

ที่ส�าคัญใน EEC Project list ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis) 

โครงการรถไฟความเรว็สูงเชือ่ม 3 สนามบนิ โครงการพฒันาท่าเรอืมาบตาพดุ ระยะท่ี 3 และโครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบัง 

ระยะที่ 3 (3) กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรจัดต้ังเขตอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพ้ืนท่ี EEC (4) กำรจัดท�ำ

กรอบแผนแม่บทกำรพัฒนำเขตนวัตกรรม EECi และประกำศเขต EECi เป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภำคตะวันออก (5) กำรตรวจลงตรำอนุญำตเข้ำประเทศไทย ประเภทผู้เชี่ยวชำญ (Tech VISA) ในเขตส่งเสริม

อุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd (6) กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรลงพื้นที่ EEC กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

พื้นที่ EEC ผลกำรด�ำเนินงำนเขตส่งเสริม EEC : เมืองกำรบินภำคตะวันออก และผลกำรประชุมเพ่ือพัฒนำเมืองใหม ่

ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการได้เน้นย�้าถึงการพัฒนาพื้นท่ี EEC ซึ่งเป็นพ้ืนท่ี 

ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งยังสามารถเป็นโมเดล

ต้นแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนขยำยไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป 
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  เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา EEC หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้เสนอโครงการเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�าเนินการในปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

1.1 กระทรวงกลำโหม (กองทัพเรือ) เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแผนกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ และท่ำเรือพำณิชย์สตัหบี 

- กองทพัเรอื (การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสรมิระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก : เมอืงการบิน 

ภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ) รองรับ

โครงกำรส�ำคัญภำยใต้แผนงำนพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

1.2 กระทรวงคมนำคมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ท่ีส�ำคัญและมีควำมพร้อมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งของประเทศ 

ในภำพรวมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ภายใต้

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

มีมติรับทราบผลการด�าเนินการดังกล่าวเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้  

(1) กลุม่โครงการทีพ่ร้อมให้บริการได้ คือ โครงการพฒันาท่าเรือเฟอร์รีเ่ช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝ่ังตะวนัออก 

และตะวันตก ระยะสัน้ (การเดนิเรอืเฟอร์รี)่ ในเส้นทางพทัยา - หวัหนิ (2) กลุม่โครงการท่ีสามารถเริม่ประกวด 

ราคาได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair 

and Overhaul : MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ (3) กลุ่มโครงการท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ 

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั ได้แก่ โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ขัน้ท่ี 3

  2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย และเทคโนโลยี

 กระทรวงศึกษำธิกำร (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ) เสนอขอควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์พัฒนำ

ก�ำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร ์

ดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาใน EEC ให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการก�าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยด�าเนินการภายใต้

ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) จัดการ

อาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (2) ผลิตและพัฒนาก�าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และ

นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การพัฒนาศักยภาพก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัย

และการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมกนัด้านอาชีวศกึษา (5) การสอน 

การแนะน�าทัง้ในและนอกระบบการศกึษา เพือ่สร้างการเตบิโตของคณุภาพชีวติท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และ (6) การขบัเคลือ่น

ธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับเพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ 

 นอกจากภารกิจหลักในการเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และผู้เสนอข้อพิจารณา หรือความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตรใีนเรือ่งทีเ่ป็นนโยบายของรฐับาลท่ีส�าคญัท่ัวไปแล้ว ส�ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรยีงัมหีน้ำทีใ่นกำรวิเครำะห์

ข้อมลู เพือ่เสนอควำมเหน็เก่ียวกับร่ำงกฎหมำย และเรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมำย รวมทัง้เร่ืองอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นปัญหำข้อกฎหมำย 

ทีก่ระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงำนอ่ืนของรัฐเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรไีด้มมีต ิ(17 มกราคม 2560)  

เห็นชอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู ้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และมอบหมายให ้

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่กฎหมำยที่ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
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 กฎหมำยส�ำคัญที่เผยแพร่เพื่อสร้ำงควำมรับรู ้ให้แก่ประชำชนและหน่วยงำนของรัฐบนเว็บไซต์ส�ำนัก

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่กฎหมายส�าคัญเพื่อสร้างความรับรู้ 

ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐบนเว็บไซต์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.soc.go.th) จ�ำนวน 56 ฉบับ  

ในการนี้ จะขอน�าเสนอกฎหมายส�าคัญที่เป็นกฎหมายใหม่และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยสังเขป จ�านวน 6 ฉบับ ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ ก�าหนดกรอบการปฏบิตังิานการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐัทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
โดยก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง ก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้าง  
ก�าหนดให้มีการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม และก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย - ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน และองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู

- หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ

3. วันที่มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นก�าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 24 กุมภาพันธ์ 2560

(2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ - ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
อย ่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  
และเกิดความสะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชนผู ้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน

- ก�าหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้น�าเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ หรือผู้อื่น 
ที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้เป็นผู ้มีหน้าที่เสียภาษี มีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือ 
ตามปริมาณของสินค้าและบริการ หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินค้าและ 
บริการนั้น ตามอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

- ก�าหนดระยะเวลา วธิกีาร และสถานทีใ่นการยืน่แบบรายการภาษ ีและการช�าระภาษใีนกรณี
ต่าง ๆ

- ก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นส�าหรับผลิตสุรา 
ไว้ในครอบครอง การน�าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การขายสุรา การเพาะปลูกต้นยาสูบ  
การซื้อใบยาแห้งจากผู ้บ ่มใบยา การผลิตยาสูบ การน�าเข ้ามาในหรือส ่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ การขายยาสูบ การผลิตไพ่ การน�าไพ่เข้ามา 
ในราชอาณาจักร และการขายไพ่

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ประชาชนโดยทั่วไป

3. วันที่มีผลใช้บังคับ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 20 มีนาคม 2560
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(3) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ เป ็นการน�าสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน  
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control)  
มีทั้งหมด 7 หมวด รวม 79 มาตรา

- ปรับปรุงนิยาม “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็น 
ส่วนประกอบ และผลติภณัฑ์ยาสบูรปูแบบใหม่ เช่น มอระกู ่มอระกูไ่ฟฟ้า บหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์

- เพ่ิมเติมนิยาม “การสื่อสารการตลาด” ให้ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมการขาย การแสดง  
ณ จุดขาย (Point of Sale) การขายโดยการใช้บุคคล (พริตตี้) การสร้างภาพลักษณ์และ
การเพิ่มนิยาม “ฉลาก” ให้ครอบคลุมการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบและ
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก

- เพ่ิมข้อก�าหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจให้
บริโภค หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่ายขึ้น เช่น การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแสดง
ราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ในลักษณะจูงใจให้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

- ก�าหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่าง ๆ  ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึง 
ของเด็กและเยาวชน เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และสวนสาธารณะ  
และห้ามตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ขายปลีก

- ก�าหนดให้ผูผ้ลติ และผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ยาสบู มหีน้าท่ีต้องแจ้งรายการส่วนประกอบผลติภัณฑ์
ยาสบู และส่งตวัอย่างผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีจะผลติออกขาย หรอืน�าเข้ามาเพือ่ขายในประเทศไทย 
ให้กระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการตรวจสอบ

- ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เช่น การก�าหนดให้จัดแสดงภาพค�าเตือนพิษภัยบนซองผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให ้
เป็นการให้ข้อมลูเชงิสุขศกึษาแก่ประชาชน ให้ตระหนกัถงึโทษทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคยาสบู

- ก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็นอายุ 20 ปี

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ประชาชนโดยทั่วไป

3. วันที่มีผลใช้บังคับ พ้นก�าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 5 เมษายน 2560

(4) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ เป็นการรวบรวมกฎหมายว่าด้วยศลุกากรทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่ห้เป็นฉบบัเดยีวกนั โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
เกีย่วกบัการจัดเกบ็อากร ได้แก่ การเสยีอากร การประเมินอากร การคืนอากรและการวนิจิฉยัอากร  
และการอทุธรณ์ประเมนิอากร ก�าหนดหลกัเกณฑ์การน�าของเข้าและการส่งของออก การผ่านแดน 
การถ่ายล�า และของตกค้าง เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับของ เขตปลอดอากรเพื่อให้สิทธิประโยชน ์
เกีย่วกบัอากร การใช้อ�านาจของพนกังานศลุกากร และก�าหนดอ�านาจทางศลุกากรในพืน้ทีเ่ฉพาะ 
รวมทั้งก�าหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย - ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออก

- กรมศุลกากร และพนกังานศลุกากร (เจ้าหน้าทีก่รมศลุกากร เจ้าหน้าท่ีทหารเรอื นายอ�าเภอ 
และปลัดอ�าเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

3. วันที่มีผลใช้บังคับ พ้นก�าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 17 พฤษภาคม 2560
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(5) พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ 1. ก�ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย โดยก�ำหนดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ

2. ก�ำหนดสำระส�ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก�าหนดระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  

3. ก�ำหนดกรอบกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ
และความจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล และเป้าหมายการปฏรูิปประเทศตามทีร่ฐัธรรมนญู 
บัญญัติ

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อด�าเนิน
การจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  แล้วเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา

4.2 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความเห็นชอบแล้วต่อ
คณะรัฐมนตรี

4.3 คณะรัฐมนตรีเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความเห็นชอบแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล�าดับ

4.4 นายกรัฐมนตรีน�าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาขึ้นทูลเกล้าฯ 
เพือ่มพีระบรมราชโองการประกาศในราชกจิจานเุบกษาใช้บงัคบัเป็นยทุธศาสตร์ต่อไป

4.5 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท�าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

4.6 คณะรฐัมนตรปีระกาศใช้บังคบัแผนแม่บททีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบแล้วในราชกจิจานเุบกษา

4.7 เมื่อใช้บังคับยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วระยะหนึ่ง ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือของ
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด�าเนินการตามเป้าหมาย
หรอืยทุธศาสตร์ด้านใดด้านหนึง่ได้ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาตอิาจขอความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภาเพื่อด�าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

5. ก�ำหนดกลไกกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์

6. ก�ำหนดกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึง 
ดังนี้

6.1 ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อน�ามา
ใช้จัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติโดยวิธีการมีส่วนร่วมที่สะดวกและทั่วถึง

6.2 จัดให้มีวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว

7. บทเฉพำะกำล ได้ก�าหนดบทเฉพาะรองรับการด�าเนินการในวาระเริ่มแรก เพื่อให ้
การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บงัคบั เพือ่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาในมาตรา 275 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
โดยให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จัดท�าขึ้น มาใช้เป็นหลักในการจัดท�า 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น และให้ค�านึงถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้
ด�าเนินการก่อนวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ และน�าข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาประกอบการพิจารณาด้วย
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2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย - คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ มีหน้าที่จัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติและติดตามผลการ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการ

- คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ มีหน้าที่จัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ  และ
ติดตามตรวจสอบการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

- คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ 
รวมทั้งก�ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

- สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติก่อน
ประกาศใช้บังคับ

- หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ด�าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

- ประชาชน มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

3. วันที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 31 กรกฎาคม 2560

(6) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

1. สำระส�ำคัญ 1. กำรปฏิรูปประเทศ ต้องด�าเนินการโดย

1.1 ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 257 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.2 ก�ำหนดด้ำนท่ีต้องจัดให้มีกำรปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมืองด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยตุธิรรม ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข (ด้านตามมาตรา 258  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) รวมทั้งต้องจัดให้มีการปฏิรูปในด้านสื่อสาร
มวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด

1.3 ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ

2. ก�ำหนดขั้นตอนกำรจัดท�ำร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านท่ี 
รับผิดชอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.2 ที่ประชุมร่วมเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

2.3 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.4 รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

3. กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
3.1 เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศใช้บังคับแล้ว ก็มีสภาพบังคับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย

มีหน้าที่ที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาท่ี
ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีคณะรัฐมนตรีท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ

3.2 หากมีเหตุจ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด เพราะมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเหตุอ่ืนใด ก็สามารถแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นได้ โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านนั้นด�าเนินการแก้ไขโดยเร็ว
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4. ก�ำหนดกลไกกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

5. ก�ำหนดกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึง 
โดยก�าหนดให้ขั้นตอนการจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
และในขั้นตอนการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลต้องเผยแพร่รายงานให้
ประชาชนทราบ และจัดให้มีวิธีการที่ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้โดยรวดเร็ว

6. บทเฉพำะกำล ได้ก�าหนดบทเฉพาะรองรับการด�าเนินการในวาระเริ่มแรก เพ่ือให้การ
ด�าเนินการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามก�าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งก�าหนดให้น�ารายงานผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิแห่งสงัคมแห่งชาต ิทีไ่ด้จดัท�าขึน้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ 
นี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย และให้ถือว่า
การรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกับข้อเสนอแนะดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของการรบัฟังความคดิเหน็ 
ในการจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ 
มีความต่อเนื่อง

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย - คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน มีหน้าที่จัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมี
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นส�านักงานเลขานุการ 

- หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

- คณะรัฐมนตรี ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

3. วันที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. วันประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 31 กรกฎาคม 2560

  โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรีเป็นผลของการวินิจฉัยสั่งการของคณะรัฐมนตรีและมีความส�าคัญมากในฐานะท่ีเป็น

เครื่องมือส�าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องน�าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อประชาชนและ

ประเทศชาติ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประมวลมติ

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงาน

เก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของ 

คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ การจัดท�าประมวลมติคณะรัฐมนตรีจึงต้องเป็นการประมวล 

ในลักษณะที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�าประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีส�าคัญ จ�านวน

รวมทั้งสิ้น 58 เรื่อง ดังนี้

ล�าดับ ชื่อเรื่อง

1. ประเภทกฎ/หลักเกณฑ์/หลักกำร

1.1 วันส�าคัญแห่งชาติ

1.2 ก�าหนดเวลาท�างานและวันหยุดราชการ

1.3 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง พ.ศ. 2558 - 2559

1.4 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

1.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงานต่าง ๆ

1.6 ปีส�าคัญแห่งชาติ

2. ประเภทเศรษฐกิจ/กำรพำณิชย์/อุตสำหกรรม

2.1 การซื้อขายสินค้าแบบ (G to G)

2.2 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

2.3 การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย

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. ประเภทกำรเมือง/กำรปกครอง/ควำมมั่นคง/ต่ำงประเทศ

3.1 การท�าความตกลงกับต่างประเทศ

3.2 การปฏิรูปต�ารวจ

3.3 อาชญากรรมข้ามชาติ

3.4 ศูนย์ด�ารงธรรม (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

3.5 การสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ในกระบวนการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

4. ประเภทกำรเกษตร/ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

4.1 เกษตรแปลงใหญ่ 

4.2 อ้อย

4.3 การระบายข้าว

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ล�าดับ ชื่อเรื่อง

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

4.5 การบริหารจัดการระบายมันส�าปะหลัง (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

4.6 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

4.7 การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

4.8 การค้างาช้างผิดกฎหมาย

4.9 แนวทางการน�าที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.10 ยางพารา

4.11 ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

4.12 หนอนหัวด�า

4.13 การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์

4.14 ขยะมูลฝอย

5. ประเภทสังคม/สำธำรณสุข/กีฬำ

5.1 โครงการพัฒนาเมืองชุมชนดินแดง

5.2 การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

5.3 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา

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. ประเภทคมนำคม/สำธำรณูปโภค

6.1 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

6.2 ของรัฐ พ.ศ. 2556 (PPP)
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ล�าดับ ชื่อเรื่อง

6.3 ระบบตั๋วร่วม (e - ticket) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน

7. ประเภทวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี/กำรสื่อสำร/พลังงำน

7.1 พลังงานทดแทน (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

7.2 ดาวเทียม THEOS

8. ประเภทสำธำรณภัย/ภัยพิบัติ

8.1 อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2560

8.2 การบริหารจัดการน�้า (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

9. ประเภทอื่น ๆ

9.1 การด�าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9.2 พระราชสมัญญา

9.3 พระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รวม 58 เรื่อง
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  นอกจากนี้ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมีภารกิจหลักท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

เลขานุการในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการให้

บริการและอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยวัดผลส�าเร็จจากผลผลิต 

เชิงปริมาณของงานที่ส่วนราชการท�าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี้วัดตามเอกสาร 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ก�าหนดความส�าเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติ

เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการไว้ที่ร้อยละ 100 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทุกครั้งตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ทั้งในและนอกสถานที่ 

โดยมีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 53 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 

ท�าเนียบรัฐบาล จ�านวน 51 ครั้ง (การประชุมนัดพิเศษ จ�านวน 1 ครั้ง และการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จ�านวน 2 ครั้ง) และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล�าดับที่ รายการ จ�านวน (คร้ัง)

รัฐบำล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี

1 กำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีตำมปกติ 51

1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล

2 กำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ 2

2.1 ครั้งที่ 34/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี ช้ัน 2 อาคารสุรสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2.2 คร้ังท่ี 38/2560 วันท่ี 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม 53

ภาพการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล
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  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือการจัดท�า

ระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี ซึง่เป็นภารกิจส�าคัญเนือ่งจากเป็นภารกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเรือ่งทีน่ายกรฐัมนตรี/ 

รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรี มาจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการผลิตและจัดท�าระเบียบวาระการประชุม รวมท้ังสิ้น 104 ครั้ง  

มีเรื่องที่น�าเสนอเข้าที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 2,599 เรื่อง แยกเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา จ�านวน 851 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 

จ�านวน 1,748 เรื่อง โดยแยกประเภทและจ�านวนเรื่อง ดังนี้

ภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ 34/2560 วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังที่ 38/2560 วันท่ี 19 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เดือน/ปี เรื่องเพื่อพิจารณา 
(เรื่อง)

เรื่องเพื่อทราบ
(เรื่อง)

รวม
(เรื่อง)

การจัดท�าระเบียบ
วาระการประชุม 

(ครั้ง)

ตุลำคม 2559 76 151 227 8

พฤศจิกำยน 2559 81 171 252 10

ธันวำคม 2559 66 124 190 8

มกรำคม 2560 72 187 259 10

กุมภำพันธ์ 2560 45 115 160 8

มีนำคม 2560 74 123 197 8

เมษำยน 2560 71 128 199 8

พฤษภำคม 2560 83 165 248 10

มิถุนำยน 2560 48 132 180 8

กรกฎำคม 2560 49 145 194 8

สิงหำคม 2560 87 160 247 10

กันยำยน 2560 99 147 246 8

รวม 851 1,748 2,599 104

 กำรจัดท�ำสรุปผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

  ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 21 ก�าหนดว่า 

“ในการประชุมโดยเปิดเผยให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครัง้ท่ีมกีารประชุม 

แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขประการใด ให้ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีด�าเนินการแก้ไขโดยเร็ว” และเนื่องจากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเอกสารส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จึงต้องด�าเนินการจัดท�าด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลไปด�าเนินการหรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ รวมถึง

กรณีท่ีศาลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ ขอสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประกอบ

การพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จากข้อก�าหนดตามระเบียบดังกล่าว ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้ก�าหนดขัน้ตอน

ของการจดัท�าสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีไว้ในแผนบรหิารความเสีย่งส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นความเส่ียงระดับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงหากข้อมูลมี

ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ อาจมีผลท�าให้การน�าไปใช้อ้างอิงผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ทันการณ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้

ด�าเนินการจัดท�าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จ�านวน 53 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 2,765 เรื่อง ซ่ึงทุกเรื่องสามารถด�าเนินการ 

ได้โดยไม่ผิดพลาด ไม่มีข้อทักท้วงหรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด สามารถแยกเป็นวาระต่าง ๆ  ดังนี้
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ล�าดับที่ ประเภทวาระ จ�านวน (คร้ัง)

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�าคัญของรัฐบาล (Agenda Based) 4

10 วาระสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / วาระอื่น ๆ 110

รวม 2,765

เดือน ประธาน
แจ้ง

ท่ีประชุม
(เร่ือง)

วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ือทราบ วาระส�าคัญ
ของรัฐบาล
(Agenda 
Based)
(เร่ือง)

วาระ สนช. / 
วาระอ่ืน ๆ

(เร่ือง)

รวม
(เร่ือง)

ปกติ
(เร่ือง)

จร 
(เร่ือง)

หากไม่มี
ข้อทัก
ท้วงฯ
(เร่ือง)

ปกติ 
(เร่ือง)

ข้อมูล 
(เร่ือง)

หากไม่มีข้อ
ทักท้วงฯ 
จร (เร่ือง)

จร 
(เร่ือง)

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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 กำรยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 53 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  

ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล จ�านวน 51 ครั้ง (การประชุมนัดพิเศษ จ�านวน 1 ครั้ง และการประชุม

ร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ�านวน 2 ครั้ง) และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ�านวน  

2 ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 2,668 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ�านวนมติคณะรัฐมนตรีจ�าแนกตามการประชุมในแต่ละเดือน

ตุลำคม 2559 จ�านวน 248 เรื่อง

พฤศจิกำยน 2559 จ�านวน 253 เรื่อง

ธันวำคม 2559 จ�านวน 185 เรื่อง

มกรำคม 2560 จ�านวน 252 เรื่อง

กุมภำพันธ์ 2560 จ�านวน 163 เรื่อง

มีนำคม 2560 จ�านวน 226 เรื่อง

เมษำยน 2560 จ�านวน 209 เรื่อง

พฤษภำคม 2560 จ�านวน 252 เรื่อง

มิถุนำยน 2560 จ�านวน 203 เรื่อง

กรกฎำคม 2560 จ�านวน 210 เรื่อง

สิงหำคม 2560 จ�านวน 234 เรื่อง

กันยำยน 2560 จ�านวน 233 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น 2,668 เรื่อง
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2. จ�านวนมติคณะรัฐมนตรีจ�าแนกตามประเภทวาระ

ข้อสั่งกำร/วำระประธำนแจ้ง จ�านวน 56 เรื่อง

วำระเพื่อพิจำรณำ จ�านวน 836 เรื่อง

วำระเพื่อทรำบ (ทักท้วง) จ�านวน 1,063 เรื่อง

วำระเพื่อทรำบ จ�านวน 522 เรื่อง

วำระอื่น ๆ จ�านวน 191 เรื่อง

รวมทั้งสิ้น 2,668 เรื่อง

1,063

52
2  

     
      

 191    56                   836

ข�อสั่งการ/วาระประธานแจ�ง วาระเพ�่อพ�จารณา วาระเพ�่อทราบ (ทักท�วง)

วาระเพ�่อทราบ วาระอื่น ๆ



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 256066

ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรพัฒนำระบบตดิตำมผลกำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตร ีและพฒันำฐำนข้อมลูส�ำหรบักำรเสนอแนะ

เชิงนโยบำย

  ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีจะวางแนวทางและทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินโดยก�าหนด

เป็นนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและพัฒนา

ประเทศในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้ การน�ามติคณะรัฐมนตรีและนโยบายส�าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจึงนับเป็นกระบวนการ

ส�าคัญซึ่งจะมีส่วนท�าให้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 11 ได้บัญญัติว่า 

“เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ  …” และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 22 ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐใดด�าเนินการ

ในเรือ่งใดโดยให้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะรัฐมนตร ีให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรฐันัน้ส่งรายงานผลการด�าเนนิงาน  

ปัญหา และอุปสรรค ต่อส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี 

มิได้ก�าหนดระยะเวลาไว้ ให้รายงานอย่างน้อยทุกสามเดือน” ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีภารกิจและหน้าที่ในการ

ติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม 

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังกล่าว

  เพื่อให้การติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งกลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

งานติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ

วิเคราะห์เร่ืองคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพัฒนางานติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจะให้ความส�าคัญกับมติ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีส�าคัญ และจะสร้างเครือข่ายในการติดตามผลการ

ด�าเนินการ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง

จะน�าไปสู่การวเิคราะห์และให้ความเหน็เชงินโยบายต่อนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรเีพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ 

และขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนั้น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ

วิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจะบูรณาการกระบวนการจัดท�าประมวลมติคณะรัฐมนตรีและการจัดท�าองค์ความรู้ 

รวมทั้งบูรณาการความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่จัดท�าขึ้นเป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้ใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

แนวทำงกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี

  โดยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น ในบางเรื่องอาจมีการมอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐไปด�าเนินการ ดังนั้น เมื่อมีการมอบหมายแล้ว จึงจ�าเป็นต้องมีการติดตามผลการด�าเนินการที ่

คณะรัฐมนตรไีด้มอบหมายไปเพือ่น�ามารายงานให้คณะรฐัมนตรไีด้รบัทราบความคบืหน้า หรอืหากมปัีญหาในการด�าเนนิการ 

จะได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งในการพิจารณาติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะครอบคลุม 3 ส่วน คือ (1) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล 

การด�าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยก�าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน (2) เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐ

รายงานผลการด�าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี แต่มิได้ก�าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และ (3) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติ
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ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผล แต่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความส�าคัญควรติดตาม ท้ังนี้ ในการติดตามผล

การด�าเนินการฯ จะมีการติดตามท้ังอย่างเป็นทางการโดยมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ และติดตามอย่างไม่เป็น

ทางการผ่านการประสานงานไปยงัผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) หรือเจ้าหน้าทีเ่จ้าของเรือ่งของหน่วยงาน 

ของรัฐนั้น ๆ  รวมทั้งมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการติดตาม นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตาม

ผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลด้วย

ผลกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีท่ีส�ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ได้มีการติดตามผลการด�าเนินการตามมติ

คณะรฐัมนตรี จ�านวน 85 เร่ือง ในจ�านวนน้ีเป็นการตดิตามอย่างเป็นทางการ 41 เรือ่ง ท้ังนี ้จากการตดิตามผลการด�าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้รายงานผลการด�าเนินการเพื่อให้ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรวมจ�านวน 28 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ เช่น 

• การด�าเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 

ภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

• มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

• การส�ารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร ของกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• การด�าเนินการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  นอกจากการติดตามผลการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรฐัดงักล่าวข้างต้น 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มกลไกการติดตาม ผ่านการลงพื้นที่เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

และการศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล โดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรีควบคู่ไปกับ 

การศึกษาดูงานนโยบายในเรื่องที่ส�าคัญ เช่น นโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
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การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมจากการท�าเหมืองหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
ณ จังหวัดสระบุรี 

นโยบายสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
และการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ณ จังหวัดเพชรบุรี 

การติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง

การศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้�าและการผลิตไฟฟ้า 
และการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ของรัฐบาล ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทบำทและควำมเช่ือมโยงงำนติดตำมของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกับกลไกอื่น ๆ ของรัฐบำล

 ส�ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) หรือ 

Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) โดยระเบียบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยส�านกังานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตรี  

พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้ PMDU เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน ในส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ที่ส�าคัญ ได้แก่ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม 

และประเมินผลความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อด�าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ 

กลั่นกรองอื่น วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ในบทบาทของ 

การเป็น Delivery Unit ของ PMDU นั้น จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นหลักของประเทศ 3 ประเด็น คือ  

“การปฏริปู–ยุทธศาสตร์ชาติ–การปรองดอง” ให้เห็นผลโดยเรว็ โดย PMDU จะเป็นหน่วยงานท่ีมภีารกิจท้ังในเชงิยทุธศาสตร์  

(Agenda) และเชิงบูรณาการตามพื้นที่หรือกลุ่มภารกิจ (Area/Cluster) ดังนั้น บทบาทในงานติดตามของส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งไปที่การติดตามผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ร่วมสนับสนุน

การท�างานของ PMDU ในฐานะฝ่ายเลขานุการส�านักงาน โดย PMDU ให้ความส�าคัญกับงานติดตามและมุ่งเน้นขับเคลื่อน

การบริหารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นปัญหาที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายให้ส�าเร็จ เช่น

• การเชือ่มต่อรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงินและสายสม่ีวง (บางซ่ือ - เตาปูน) ให้ประชาชนได้รบัความสะดวกในการเดินทาง

• การปรับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และน�าไปสู่การประกาศใช้บังคับ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• การลดปัญหาความล่าช้าและยกเลิกการใช้ใบ ตม.6 (แบบฟอร์มส�าหรับบุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกจาก 

ราชอาณาจักร) ส�าหรับคนไทย

เช่ือมต่อส�าเร็จ บางซ่ือ - เตาปูน พร้อมให้บริการ คนเดินทางสบายขึ้น
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• Doing Business การปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยได้

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งธนาคารโลกได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลกที่มี

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ีมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด

• SMART Visa ซึ่งเป็นการก�าหนดให้มีวีซ่าประเภทพิเศษที่มอบสิทธิประโยชน์และความสะดวก เพื่อดึงชาวต่างชาติ

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูงเข้ามาท�างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วย

ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0

 กลไกอื่น ๆ ของรัฐบำล

  รัฐบาลมีความมุ่งหวังท่ีจะให้นโยบายท่ีรัฐบาลก�าหนดประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวัง ดังนั้น ที่ผ่านมา

รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อนและติดตามผลการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นนโยบาย

ส�าคัญของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนและติดตาม เช่น  

คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ซึ่งส�านักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรใีนฐานะทีม่ภีารกจิในการตดิตามจงึได้ให้ความส�าคญักบัการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการเหล่านี ้ โดยได้เข้าร่วม 

เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนการท�าหน้าที่การติดตามเรื่องหรือประเด็นโดยการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ  ซึ่งส่วนราชการจะรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม จึงท�าให้ได้รับทราบความคืบหน้าการด�าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ัน ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลการด�าเนินการ 

และการวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย
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ยุทธศำสตร์ที่ 3

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์

  ภารกิจที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือการประสานราชการกับส่วนราชการ 

ในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีท่ีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือขอพระราชทาน

พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ  ตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี เช่น การพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทาน

พระบรมราชานุเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ  การขอพระราชทานอภัยโทษ ฯลฯ การสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักด์ิแห่ง 

พระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การวางแผนและประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนิน และ

การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนและจัดท�าเอกสารส�าคัญที่ต้องน�าขึ้น

ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายทรงลงพระปรมาภไิธยและการประทบัพระราชลญัจกรในเอกสารดงักล่าว การก�าหนดมาตรฐาน  

หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การวางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล

และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต�าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

แก่ส่วนราชการและประชาชน การประกาศเรื่องต่าง ๆ  ที่ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกำรปฏิบัติงำนส�ำคัญ

ในรอบปี 2560 ดังนี้

กำรสถำปนำ เล่ือนและต้ังสมณศักดิ์

  การสถาปนา เลื่อนและต้ังสมณศักดิ์ คือ การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานบรรดาศักดิ์

หรือยศ ถวายแด่พระสงฆ์ผู ้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย มีความเช่ียวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎก  

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ิมขวัญและก�าลังใจให้พระสงฆ์ด�ารงมั่นอยู่ในชีวิตพรหมจรรย์ ช่วยบ�าเพ็ญประโยชน์แก่

ชาติและพระพุทธศาสนา ปลูกฝังศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน อันจะเป็นก�าลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา นอกจากนี้  

การพระราชทานสมณศักดิ์ยังมีส่วนสนับสนุนการปกครองของคณะสงฆ์ ปัจจุบันการขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและ 

ตั้งสมณศักดิ์ยังคงมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นราชประเพณีปฏิบัติที่ส�าคัญ โดยจะด�าเนินการเน่ืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจ�าทุกปี ส่วนการสถาปนาสมณศักด์ิในโอกาสอื่น ๆ เท่าท่ีปรากฏ ได้แก่ วันพระราชพิธี

ฉตัรมงคล วันพระราชพธิแีรกขึน้เสวยราชสมบัตแิละในโอกาสพเิศษ เช่น พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

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 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม  พุทธศักราช 2559 จ�านวน 1,303 รูป  

ซึ่งประกอบด้วยสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ สมเดจ็พระราชาคณะชัน้สพุรรณบฏั วัดญาณเวศกวนั จงัหวดันครปฐม 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�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้จัดท�า

ค�าจารึกสุพรรณบัฏ ค�าจารึกหิรัญบัฏ ใบก�ากับสุพรรณบัฏ และสัญญาบัตรต้ังพระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป 

ค�าจารึกหิรัญบัฏ ใบก�ากับหิรัญบัฏ และสัญญาบัตรตั้งพระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป รวมทั้งประกาศ

พระราชโองการสถาปนาสมณศักด์ิ ฉบับอาลักษณ์อ่านและฉบับประจ�าองค์ และก่อนการทรงสถาปนาสมณศักดิ์ใน 
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พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2559 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏ สถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป  

และจารึกหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ใน 

พระราชพิธีจารึกสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏดังกล่าว เมื่อถึงวันพระราชพิธีฯ วันท่ี 5 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชด�าเนินไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ อ่านกระแสพระราชโองการ 

สถาปนาสมณศักด์ิสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ 

เจ้าคณะรอง จากน้ันทรงประเคนสุพรรณบัฏและหิรัญบัฏ  

พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชา 

คณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ทรงโปรดสถาปนา  

หลงัจากเสรจ็สิน้งานพระราชพธิดีงักล่าว งานในล�าดบัถดัไป 

จะ เป ็ นการ เชิญสุ พ ร รณบั ฏและหิ รัญ บัฏ ไปถวาย 

สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรอง  

โดยเมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เชิญสุพรรณบัฏไปถวาย 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะ ณ อโุบสถ วดัญาณเวศกวนั อ�าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม ส่วนการเชิญ 

หิรัญบัฏไปถวายพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ได้เชิญหิรัญบัฏไปถวายพระพรหมมงคล พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  

ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เชิญหิรัญบัฏไปถวาย 

พระธรรมปัญญาบดี พระราชาคณะเจ้าคณะรอง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง  

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และเชิญหิรัญบัฏไปถวายพระสุธรรมาธิบดี พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามล�าดับ

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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กำรสถำปนำสมเด็จพระสังฆรำช (พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

  การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญที่ว่างเว้นการด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 หลังจากที่

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 7 มกราคม 2560 และมาตรา 7 บัญญัติให้ “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให ้

นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง 

กรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการในส่วนของการจัดท�าเอกสาร

ส�าคญั และหนงัสอืกราบบังคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายร่างค�าจารกึพระสพุรรณบฏั ร่างใบก�ากบั

พระสุพรรณบัฏ และร่างพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งทรงลงพระปรมาภิไธย

ในเอกสารดังกล่าว และเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชโองการ

  วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลามงคลพระฤกษ์ 10.49 - 11.29  น. อาลกัษณ์ กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

ได้ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระนามสมณศักด์ิสมเด็จพระสังฆราช “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธ�ารงสกล 

มหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต  

วชริาลงกรณนรศิรปสนันาภสิติประกาศ วสิารทนาถธรรมทตูาภวิฒุ ทศมินทรสมมติุปฐมสกลคณาธเิบศรปวธิเนตโยภาสวาสน

วงศวิวัฒพุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จ 

พระสังฆราช” ลงในพระสุพรรณบัฏ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนิน 

ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านกระแสพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

พระสุพรรณบัฏเพ่ือทรงประเคนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช และเมื่อเสร็จงานพระราชพิธีดังกล่าวแล้ว อาลักษณ์เชิญ 

พระสุพรรณบัฏไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสมเด็จ 

พระสังฆราชต่อไป

กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560

  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านความเห็นชอบจากการออกเสียงประชามติร่วมกับประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามผลการท�า

ประชามติพร้อมกับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ด�าเนินการแก้ไข จากนั้น 

ได้ส่งให้รัฐบาลโดยส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีลิขิต กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เขยีนร่างรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย จ�านวน 3 ฉบับ เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นได้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 เพื่อให้

รัฐบาลขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้ นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทาน 

พระราชานุญาตขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญคืนมาแก้ไขเพ่ิมเติม และเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรี 

ได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ 

เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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  ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดการพระราชพิธีประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่ง

อนันตสมาคม เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท้ังสามฉบับแล้วพระราชทานคืนแก ่

นายกรัฐมนตรี จากน้ันเจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประทบัพระราชลญัจกร และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลกัษณ์ กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  เมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว  

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้น�ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 134 ตอนที ่40 ก  

วนัที ่6 เมษายน 2560 หลงัจากน้ันรัฐบาลได้น�ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับสมุดไทยข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

เพ่ือทรงเก็บรักษาไว้ จ�านวน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ในนามรัฐบาลที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และในนามรัฐสภา 

ที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ�านวนแห่งละ 1 ฉบับ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560

มาทอดบนโต๊ะเพื่อเจ้าพนักงานอาลักษณ์ประทับพระราชลัญจกร

เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ประทับพระราชลัญจกรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560
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กำรขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำในเร่ืองส�ำคัญ

ล�าดับ ประเภท จ�านวน

1 การขอพระราชทานยศ 40,269 ราย

2 การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 65 เรื่อง

3 การขอพระราชทานอภัยโทษ 69 ราย

4 การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ 1,304 รูป

5 การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 294 วัด

6 การขอพระราชทานชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ 24 เรื่อง

7 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 296 ราย

8 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 9 เรื่อง

9 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ 33 เรื่อง

กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรและบุคคลท่ีต้องน�ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ตำมกฎหมำย  

จ�ำนวน 6,993 รำย

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ราย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 486

2 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 546

3 ข้าราชการทหารและต�ารวจ (ชั้นนายพล) 591

4 ข้าราชการตุลาการ (นอกจากผู้ช่วยผู้พิพากษา) 2,377

5 ข้าราชการอัยการ (นอกจากอัยการผู้ช่วย) 1,520

6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์) 106

7 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 8

8 บุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย 1,359
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กำรพ้นจำกต�ำแหน่งของข้ำรำชกำรและบุคคลท่ีต้องน�ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท  
หรือโปรดเกล้ำ ฯ ให้พ้นจำกต�ำแหน่งตำมกฎหมำย และกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตถอดยศทหำร  
ต�ำรวจ จ�ำนวน 991 รำย

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ราย)

1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 10

2 ข้าราชการตุลาการ (เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา) 53

3 ข้าราชการอัยการ (เว้นแต่อัยการผู้ช่วย) 48

4 ข้าราชการศาลยุติธรรม -

5 ข้าราชการต�ารวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป) 12

6 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 22

7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์) 102

8 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 4

9 บุคคลที่ต้องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย 506

10 ถอดยศทหาร ต�ารวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 234

กำรด�ำเนินกำรเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จ�ำนวน 132 รำย

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ราย)

1 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 33

2 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจ�าต่างประเทศ 70

3 การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจ�าประเทศไทยและการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 20

4 การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้งกงสุลประจ�าต่างประเทศ 9

กำรแต่งต้ังผู้บริหำรและคณะกรรมกำร จ�ำนวน 136 เร่ือง

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (เรื่อง)

1 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 19

2 แต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี 12

3 แต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ 7

4 แต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจคณะ
กรรมการขององค์การมหาชนและคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ

93

5 แต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี 5
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กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

  ส่วนราชการและหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่มีผลงานและความดีความชอบตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รวมจ�านวน 562,813 ราย ดังนี้

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ราย)

1 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ช้ำงเผือก - มงกุฎไทย 557,131

- ชั้นสายสะพาย จ�านวน  14,181 ราย

- ชั้นต�่ากว่าสายสะพาย จ�านวน  542,950 ราย

2 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์ 8,667

- ชั้นสายสะพาย จ�านวน  24 ราย

- ชั้นต�่ากว่าสายสะพาย จ�านวน  8,643 ราย

3 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ชำวต่ำงประเทศ 15

4 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้วำยชนม์ -

5 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรำมกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -

กำรขอพระรำชทำนเหรียญรำชกำร

  ส่วนราชการและหน่วยงานได้เสนอเร่ืองเพื่อขอให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการขอ

พระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลท่ีมีผลงานและความดีความชอบตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมจ�านวน 72,514 ราย ดังนี้

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ราย)

1 เหรียญชัยสมรภูมิ 9

2 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 18

3 เหรียญราชการชายแดน 14,194

4 เหรียญจักรมาลา 13,996

5 เหรียญจักรพรรดิมาลา 44,297

6 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ -

กำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตประดับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ เครื่องอิสริยำภรณ์ และเหรียญตรำต่ำงประเทศ 

  ส่วนราชการได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวม

จ�านวน 3 ราย
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กำรขอควำมเห็นชอบขอรับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ เคร่ืองอิสริยำภรณ์ และเหรียญตรำต่ำงประเทศ

  ส่วนราชการได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการขอความเห็นชอบในการ

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือรับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญตราต่างประเทศ ตามระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมจ�านวน 14 ราย

กำรรับคืนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

  หน่วยงานและบุคคลได้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน

ได้ตามกฎหมาย ดังนี้

- รับคืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 19,031 ส�ำรับ/ดวง

- รับคืนเป็นเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�านวน 51 ส�ารับ/ดวง

  เป็นเงิน 4,797,902 บำท

กำรตอบข้อหำรือเกี่ยวกับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

  ส่วนราชการและหน่วยงานได้ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมจ�านวน 10 เรื่อง

กำรปฏิบัติงำนลิขิตเกี่ยวกับกำรจัดท�ำเอกสำรส�ำคัญ

1. การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับสมุดไทย ปีพุทธศักราช 2560 เมื่อลงประชามติแล้ว 

(วันที่ 7 สิงหาคม 2559) และศาลรัฐธรรมนูญลงมติให้แก้ไข (วันที่ 28 กันยายน 2559) เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวาย จ�านวน 3 ฉบับ ซึ่งยังคงต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามแบบโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

2. การจัดท�าประกาศนียบัตรก�ากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสาร

ส�าคัญทางการทูต รวมทั้งการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารส�าคัญ 

จ�านวน 802,273 ฉบับ

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ฉบับ)

1 ประกาศนียบัตรก�ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 264,954

2 สัญญาบัตรยศทหาร ต�ารวจ และกองอาสารักษาดินแดง 42,252

3 ใบก�ากับสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ 1,313

4 จารึกสุพรรณบัฏ/หิรัญบัฏ 5

5 การประทับพระราชลัญจกร 72,182

6 รับสนองพระบรมราชโองการในเอกสารส�าคัญ 421,280

7 พระราชสาส์นตราตั้ง - ถอน สัญญาบัตรตราตั้งและอนุมัติบัตรรับรองกงสุล 287
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กำรบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฐำนันดร

  ทะเบียนฐานันดรถือเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอิสริยยศ ฐานันดร ยศ และ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 

ของเจ้าประวัติ การโอนย้ายสังกัด การวายชนม์ (ถึงแก่กรรม/ถึงแก่อนิจกรรม/ถึงแก่อสัญกรรม) ตลอดจนข้อมูลการส่งคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งของผู้ที่ส่งคืนช้ันรองเนื่องจากได้รับพระราชทานในช้ันตรา ท่ีสูงข้ึน หรือทายาทน�าส่งคืนในส่วน

ของผู้ที่วายชนม์ ทั้งนี้ งานทะเบียนฐานันดรสามารถแยกเป็นงานบันทึกข้อมูล งานตรวจสอบ และงานให้บริการ ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถด�าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

1) งำนบันทึกข้อมูล ด�าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

การได้รับพระราชทานยศ การได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้ง

การเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล การโอนสังกัดและการวายชนม์ จ�ำนวน 200,552 รำย

2) งำนตรวจสอบ (ตรวจสอบประวัติการได้รับหรือส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามค�าร้องขอของส่วนราชการ) 

จ�ำนวน 1,240 รำย

3) งำนบริกำร (ให้บริการบุคคลทั่วไปตามที่ติดต่อสอบถามประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

จ�ำนวน 202,626 รำย

กำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ ภำยใต้มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร

  ในปี 2559 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งกลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพ

นักเรยีนทนุพระรำชทำนในโครงกำรทนุกำรศกึษำ ภำยใต้มลูนธิทินุกำรศกึษำพระรำชทำนสมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ 

สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) ขึ้น มีบทบาทอ�านาจหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการคัดเลือก 

คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพ

นักเรยีนทนุพระราชทานในโครงการทนุการศกึษา ม.ท.ศ. และปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลกำรด�ำเนินงำน

  นับตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ในปี 2552 - 2560 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

พระราชทานจากโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จ�านวน 9 รุ่น รวม 1,399 ราย ในจ�านวนนี้ม ี

นักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี 1 - รุ่นที่ 2 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพแล้วรวม 189 ราย คงเหลือที่ยังคง

สถานะเป็นนักเรียนทุนฯ อยู่ในโครงการฯ จ�านวน 1,064 ราย จ�าแนกเป็น ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จ�านวน 

589 ราย (รุ่นที่ 2 หลักสูตร 5 ปี - รุ่นที่ 6) และก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 475 ราย (รุ่นที่ 7 

- รุ่นที่ 9) ซ่ึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
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1. ด้ำนกำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในกลุ่มเป้าหมาย

รุ่นท่ี 1 - รุ่นที่ 9 ที่อยู่ในระบบทุกมิติ ท้ังด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปลูกฝังการน�าแนวคิด 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวทางการด�าเนนิชีวติ (ความขยันหมัน่เพียร ความอดทน ความกตญัญู  

การใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ประหยัด การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ) ควบคู่กับการปลูกจิตส�านึก 

ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

1.1 กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เน้นเสริมสร้างทักษะความรู้และความรอบรู้

ที่เหมาะสมกบัวยัในแต่ละช่วงชัน้ เสรมิสร้างทักษะและประสบการณ์ท่ีเกดิจากการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

กิจกรรมส�าคัญ

(1) จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ฝึกปฏิบัติงานบริการและ 

จิตอาสา ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�าหรับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 สายวิทย์ - คณิต ท่ีมีความตั้งใจสอบเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาแพทยศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ 

ในเดือนมีนาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 24 ราย ครั้งที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานเพื่อ

เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนทุนฯ ระดับ 

ปรญิญาตรี รุ่นที ่2 - รุน่ท่ี 5 ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จ�านวน 41 ราย พร้อมท้ังน�านกัเรยีนทนุฯ  

ที่อยู ่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ณ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน 9 ราย ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านการบริหาร

จัดการน�้าและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นท่ีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในช่วงเดือนมิถุนายน - 

กรกฎาคม 2560 

(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู ่อาชีพครูของนักเรียนทุนฯ รุ ่นที่ 1  

(สาขาครุศาสตร์ 5 ปี) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 จ�านวน 40 ราย
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1.2 กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต สร้ำงเครือข่ำยกิจกรรมที่น�ำใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรปลูกฝัง

จิตส�ำนึกควำมจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในสถำบันพระมหำกษัตริย์ เน้นการบ่มเพาะ

คุณลักษณะนิสัยการมีจิตอาสา และการเรียนรู้พระราชพิธีที่ส�าคัญของชาติ ศาสนา รวมทั้งการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส�าคัญ

(1) จัดกิจกรรมน�านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 8 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จ

พระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

จ�านวน 3 ครั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนมีนาคม และเดือนกรกฎาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ 

เข้าร่วมกิจกรรมรวม 80 ราย 

(2) ประสานนักเรียนทุนฯ รุ ่นท่ี 1 - รุ ่นท่ี 8 ในพื้นท่ีภูมิภาคท�ากิจกรรมจิตอาสา ลูก ม.ท.ศ.  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 มีนักเรียนทุนฯ  

เข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 ราย

(3) กิจกรรมน�านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 8 แสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้า

พระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมท้ังท�ากิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 

รวม 19 ครั้ง มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมรวม 340 ราย 

(4) กิจกรรมน�านักเรียนทุนฯ เข้าร่วมพิธีมหามงคลบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560  

ณ ลานพระราชวงัดสุติ เมือ่เดอืนมิถุนายน - กันยายน 2560 มนีกัเรยีนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 129 ราย
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1.3 กำรตดิตำมดแูลนกัเรยีนทนุฯ วตัถุประสงค์เพือ่ตดิตามผลการเรยีน ความประพฤตกิารใช้จ่ายเงนิทุน การรบัฟัง

ปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การใช้ชีวิต การดูแลและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่นักเรียนทุนฯ และครอบครัว 

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต ผ่านเครือข่ายนักเรียนทุนฯ กิจกรรมส�าคัญ

(1) จัดประชุมติดตามนักเรียนทุนฯ ระดับภูมิภาค 3 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 

ประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด

ขอนแก่น มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมประชุมรวม 99 ราย 

(2) ลงพืน้ทีติ่ดตามตรวจเยีย่มนกัเรยีนทุนฯ เป็นรายกรณ ีอาทิ กรณปีระสบภยัพบัิต-ิอุทกภยั การเจบ็ป่วย

และเสียชีวิต ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยุธยาและขอนแก่น มีนักเรียนทุนฯ ได้รับการติดตามดูแลรวม 21 ราย 

(3) จัดประชุมเพื่อปัจฉิมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ที่ส�าเร็จการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี และการจัดท�า

แผนปฏิบัติการพี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อน ประจ�าปี 2560 ในเดือนเมษายน 2560 มีนักเรียนทุนฯ  

เข้าร่วมกิจกรรมรวม 387 ราย 

(4) ติดตามเฝ้าระวังการใช้สื่อ Social ไม่สร้างสรรค์ของกลุ่มนักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
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2. ด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระรำชทำน ประจ�ำปี 2560  

(นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9) วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

สมควรเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ กิจกรรมส�าคัญ ประสานกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ด�าเนินการ 

(1) จัดประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. พร้อมเงื่อนไขการรับทุนพระราชทานให้กับนักเรียนที่ผ่าน

กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและภูมิภาค พร้อมท้ังเข้าร่วมกระบวนการพิจารณา

กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และโรงเรียนมหาดเล็กรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

(2) จัดประชุมชี้แจง ท�าความเข้าใจ และซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ แก่นักเรียนทุนฯ 

รุ่นที่ 9 จ�านวน 169 ราย พร้อมน�านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 

117 ราย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบลาไปประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560

  ผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงาน นอกจากท�าให้นักเรียนทุนฯ ในโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. มีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  อย่างหลากหลายทั้งความรู้เชิงวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีและวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

ของชาติแล้ว ยังท�าให้เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล มีจิตส�านึกความจงรักภักดี และส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และการช่วยเหลือผู้อื่น  

ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มนักเรียนทุนฯ ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  

เกดิการเชือ่มโยงเครอืข่ายนักเรียนทนุฯ ในการช่วยเหลอืดแูลซึง่กันและกนัแบบพีส่อนน้อง - เพือ่นช่วยเพือ่น และการร่วมกนั 

ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทาง 

การด�าเนินงานในโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และพระราชด�ารัสท่ีพระราชทานแก่นักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดขอนแก่น 

ความว่า “เรียนดี ควำมรู้ดี กำรงำนดี ชีวิตสดใส ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ มีควำมสุข”
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ยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ

กำรเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำ

  รำชกิจจำนุเบกษำ (ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547) 

หมายความว่า หนังสือของทางราชการซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ประกาศ หรือค�าสั่งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เรื่องท่ีต้องประกาศตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องอื่นใดที่กฎหมายก�าหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงกระทู้ถามของ

สมาชิกรัฐสภาพร้อมค�าตอบของรัฐมนตรี ไม่ว่าจะได้จัดท�าขึ้นในรูปของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  ควำมส�ำคัญของรำชกิจจำนุเบกษำ ในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านการประกาศใช้บังคับกฎหมาย  

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 195 วรรคสอง ได้บัญญัติให้บทกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลง 

พระปรมาภิไธยแล้ว หรือเสมือนหน่ึงว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน และ 

อนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายแม่บทซึ่งมีบทบัญญัติให้ต้องน�าอนุบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงมีผลบังคับได้ และ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4) ได้บัญญัติให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีสภาพเป็นกฎ

เพื่อให้มีผลกระทบต่อเอกชนเป็นการทั่วไปต้องน�าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศราชกิจจานุเบกษาจึงมี

ความส�าคัญในกระบวนการตรากฎหมาย และการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้มีสภาพบังคับใช้กฎหมาย 

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน

  เรื่องที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ในหมวด 1 ข้อ 5 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการน�าเรื่อง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ได้ก�าหนดเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

1) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนด ประกาศ หรือค�าสั่งของหน่วยงานเจ้าของเรื่องและเรื่องที่

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2) เรื่องที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

ดังนั้น ลักษณะของเรื่องที่น�ำลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ จะต้องมีลักษณะดังนี้

1. เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(1) - (4) และมาตรา 23

3. เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่เป็นเรื่องส�าคัญที่สมควรเผย

แพร่ให้ประชาชนทราบ

  กำรก�ำหนดประเภทรำชกิจจำนุเบกษำ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน�าเรื่องประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

(1) ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกำ เป็นประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา พระบรมราชโองการที่เป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ข้อก�าหนด ประกาศ หรือค�าสั่งของหน่วยงานหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอนุบัญญัติ ประกาศส�านัก

นายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด และเรื่องท่ีประชาชนท่ัวไปควรได้รับทราบ 
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ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนก 

คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ค�าพิพากษาของศาลปกครองอันถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ

(2) ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐำนันดร หมายก�าหนดการ และข่าวในพระราชส�านัก เป็นการประกาศเกี่ยวกับ

การสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์ รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชการ 

หรือยศ รายชื่อผู้ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือถูกถอดยศ และรายชื่อผู ้ได้รับพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราต่างประเทศ หมายก�าหนดการ  

พระราชพิธีต่าง ๆ  และข่าวในพระราชส�านัก

(3) ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า เป็นการประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด และ

บริษัทมหาชน จ�ากัด การเปลี่ยนแปลงและการเพิกถอนทางทะเบียน

(4) ประเภท ง ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เป็นการประกาศเรื่องอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุในประเภท ก 

ประเภท ข และประเภท ค ทั้งนี้ จะใช้อักษรย่อแต่ละประเภท ก ข ค ง ระบุไว้หลังเลขเรียงล�าดับตอนที่ เช่น 

เล่ม 133 ตอน 2 ก ลงวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น

  อย่างไรก็ตาม ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจก�าหนดประเภทของราชกิจจานุเบกษาเป็นประเภทอื่น ๆ  หรือ

ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร กรณีเป็นเรื่องส�าคัญและหรือมีความจ�าเป็นเร่งด่วนโดยหน่วยงานสามารถ

ประสานงานกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรงล่วงหน้า เพื่อให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศเร่ือง

ต่าง ๆ  ในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ

  สถิติการน�าเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

จ�ำนวนเร่ืองที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (เรื่อง)

1 พระราชบัญญัติ 72

2 พระราชก�าหนด 3

3 พระราชกฤษฎีกา 100

4 กฎกระทรวง 269

5 กฎต่าง ๆ  14

6 ระเบียบ 327

7 ประกาศ 28,101

8 ค�าสั่ง 445

9 ข้อบังคับ 112

10 ข้อก�าหนด 29

11 เทศบัญญัติ 11

12 ข้อบัญญัติ 933

13 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4
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ล�าดับ ประเภท จ�านวน (เรื่อง)

14 ค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 331

15 บันทึกการประชุมวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 133

16 กระทู้ถาม -

17 หมายก�าหนดการ 35

รวมทั้งสิ้น 30,919

จ�ำนวนตอนรำชกิจจำนุเบกษำจ�ำแนกตำมประเภท

ล�าดับ ประเภท จ�านวน (ตอน)

1 ก ฉบับกฤษฎีกา 129

2 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร 61

3 ค ฉบับทะเบียนการค้า 88

4 ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (ก�าหนดประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 115

5 ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป (ก�าหนดประกาศกรณีเร่งด่วน) 337

รวมทั้งสิ้น 730

  การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา มี 2 รูปแบบ ได้แก่

(1) ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการราชกิจจานุเบกษา หรือค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ 

ณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ท�าเนียบรัฐบาล
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(2)	 ทางอินเทอร์เน็ต	 โดยผู้ขอรับบริการค้นหาและจัดพิมพ์ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาด้วยตนเอง	ทางเว็บไซต ์

ราชกจิจานเุบกษา	www.ratchakitcha.soc.go.th	และสามารถขอรบับรกิารสอบถามข้อมลูราชกจิจานเุบกษา 

ได้ทางเว็บไซต์กระดานถาม	-	ตอบ

สถติกิารให้บริการข้อมลูราชกจิจานุเบกษาจ�าแนกตามช่องทางต่าง	ๆ	ต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2559	-	วันท่ี	30	กนัยายน	2560

เดือน
มาติดต่อด้วย

ตนเอง 
(ราย)

ทางโทรศัพท์
(คร้ัง)

ทางเว็บบอร์ด
กระดาน 

ถาม - ตอบ
(คร้ัง)

ทางเอกสาร
(เร่ือง)

ทางอินเทอร์เน็ต
(คร้ัง)

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

รวมทั้งสิ้น 108 2,943 209 486 353,449
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ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภารกิจหลักต่าง ๆ  ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งกลุ่มภารกิจงานบริหารงานภายในเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของกลุ่มภารกิจอื่น 

โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ

สารสนเทศทีส่นับสนุนกระบวนการรับเร่ืองทีส่่วนราชการเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีรวมถึงฐานข้อมลูการตดิตามผลการด�าเนนิการ

ตามมติคณะรฐัมนตร ีและการพัฒนาศักยภาพบคุลากรให้มคีวามรูแ้ละทักษะในหลายด้าน ในลกัษณะของ Multi-Disciplinary 

มากขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ  เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง

กำรพัฒนำระบบรำชกำรในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

  จากวิสัยทัศน์ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน

ของคณะรัฐมนตรี ส�านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรตีระหนกัและให้ความส�าคญักบัการพฒันาและปรบัปรงุการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏบิติังานให้ตรงตามความต้องการในการเป็นกลไกหลกัและสอดรบักบัแนวคดิระบบราชการ 4.0  

ทีม่เีป้าหมายให้ระบบราชการต้องเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนและเชือ่ถอืไว้วางใจได้ ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึได้ด�าเนินการ 

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้

1. กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร

ท�ำงำนของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

โดยจัดสัมมนา Year End ประจ�าป ี  

พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี การสัมมนาฯ ได้จัดให้มี

การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�าข้อเสนอใน

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ

แนวทางการท�างานให้มีความสุขเพ่ือน�าไปสู่

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบรรยาย

ความรู ้ เรื่อง “ระบบราชการ 4.0 เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน” เพื่อให้ข้อคิด

เกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์ (mindset) 

ที่ถูกต้องและความรู้ด้านการปฏิรูปประเทศ 

การบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต ่อการพัฒนาและขับเคลื่อน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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2. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน โดยจัด

กิจกรรม สลค. พบโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี โดยโฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี พลโท สรรเสริญ 

แก้วก�าเนิด ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านวาระการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดท�าบันทึกสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกใน

เรื่องต่าง ๆ  แก่คณะรัฐมนตรี กิจกรรมดังกล่าวท�าให้บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ

ความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการโดยตรงซึ่งสามารถน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ

ท�างานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดียิ่งขึ้น

กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

  ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมกีารพฒันาเทคโนโลยีดจิทัิลอย่างต่อเนือ่งเพือ่รองรบัการเป็นศนูย์กลางในการจดัเกบ็ 

วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะด้านเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ 

คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 

มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 

2562 โดยก�าหนดยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารในการบริหารจัดการเพื่อตอบ

สนองการเปลี่ยนแปลง และยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมท้ังการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมในภารกิจหลักของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยในปีงบประมำณ 2560 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญ

คือ “โครงกำรจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม” 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมซึ่ง

เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส�ารองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปรับปรุงระบบ

ส�ารองไฟฟ้า และมีการน�าเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT มาใช้โดยติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติเพื่อแจ้งเตือน

ล่วงหน้าหรือในทันทีเม่ือเกิดมีความผิดปกติ หรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความผิดปกติข้ึนภายในห้องควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย โดยสามารถตรวจความผิดปกติด้านต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ระบบไฟฟ้า การ

เกิดควันไฟ และแจ้งไปยังผู ้ดูแลระบบได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบัน ท�าให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบ
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เทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต นอกจากการพฒันาและยกระดบัทางด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายในส�านักงานแล้ว  

ในปี 2560 เป็นคร้ังแรกท่ีมีการลงนามความร่วมมือในเรื่อง

การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน 

ร ่วมกันเพื่อให ้ข ้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 

มีความถูกต้องแม่นย�า สามารถน�ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว  

ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการด�าเนินงาน ลดระยะเวลาในการ 

ปฏบิตัริาชการ รวมทัง้เกดิความโปร่งใส โดยส�านกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ร่วมกบั 4 หน่วยงาน คอื ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน กรมการปกครอง กรมบญัชกีลาง  

และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยเน้นการประสานการร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านบุคลากร

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถเชื่อมโยง เพื่อให้ข้อมูลบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ โดยท้ังห้าฝ่าย

ตกลงร่วมมือกันในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำรพัฒนำบุคลำกร

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจส�าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของ

คณะรัฐมนตรี การประสานงานด้านราชการในพระองค์ การประสานส่วนราชการ และการบริหารงานภายใน ซึ่งบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะที่ส�าคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและ 

มปีระสทิธภิาพ อาท ินโยบายสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  รวมท้ังทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏบัิติงาน โดยในปี พ.ศ. 2560  

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการฝึกอบรมภายในส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี (In-House Training) การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึง 

การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท่ีก�าลังศึกษา 

อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS) ซ่ึงมีบุคลากรได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพโดยการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจ�านวน 333 คน จากทั้งหมด 403 คน คิดเป็นร้อยละ 82.63 จ�าแนกเป็น 

ข้าราชการ 246 คน ลูกจ้างประจ�า 8 คน พนักงานราชการ 39 คน และพนักงานจ้างเหมา 40 คน

1. กำรจัดกำรฝึกอบรมภำยในส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (In-House Training)

1.1 กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการจัดสัมมนำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 77 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

6 เมษายน 2560 ซึง่มาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัเิกีย่วกบัการตรากฎหมายไว้  

ประกอบกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�าแนวทางการ

จัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก�าหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับการร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟัง 

ความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นกรอบหรอืแนวทางการด�าเนนิการ 

ในการจัดท�าร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิซึง่ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 
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เห็นชอบแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย ที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�าข้ึน  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

  ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับทราบถึงแนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จึงได้จัดให้มีโครงการสมัมนาแนวทางการด�าเนนิการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยขึน้  

เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  

(1) การสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการด�าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ (2) เสวนาเรื่องแนวทางการด�าเนินการ

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตอบข้อซักถาม โดยมี  

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ 

ร่างกฎหมายประจ�าส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม เป็นวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิและด�าเนนิการเสวนาโดย นางสาวอ้อนฟ้า 

เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมท้ังสิ้นประมาณ 600 คน ทั้งเจ้าหน้าที่

จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  การสัมมนาดังกล่าวท�าให้บุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์การร่าง

กฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ แนวทางการรับฟังความคิดเห็น

ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย และหลักเกณฑ ์

ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
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  นอกจากนี้ได้จัดกำรบรรยำยควำมรู้ในหัวข้อท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น 

การวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีในมิติผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวิเคราะห์ภาพรวม

เศรษฐกิจไทย รู้ทันจีน : จีนยุค 4.0 กับการปรับตัวของไทย ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ในส่วน

ของกิจกรรมบรรยายความรู้นอกจากจะมีบุคลากรของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วยังมีบุคลากร

หน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ

ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 33 คน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

แล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันอีกด้วย พร้อมท้ังได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรลงพื้นที่

เพือ่ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนตำมมติคณะรัฐมนตรแีละกำรศึกษำดูงำนในเรือ่งท่ีเป็นนโยบำยส�ำคัญของรฐับำล  

โดยลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ เช่น นโยบายโรงเรียนประชารัฐ นโยบายสานพลังประชารัฐ  

การยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน�้าและการผลิตไฟฟ้า และการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการตลาดสินค้า 

OTOP ของรัฐบาล รวมถึงการศึกษาดูงานเก่ียวกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากการท�าเหมืองหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จากการลงพื้นท่ีและการศึกษาดูงานดังกล่าว ท�าให้บุคลากรมีความรู ้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค

ในการด�าเนินนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ในหลายด้าน  

เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ สภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน ์

ต่อการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรประสำนงำนด้ำนรำชกำรในพระองค์

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการ

จัดกำรเรียนรู้และศึกษำดูงำนกระบวนกำร

ขอพระรำชทำนอภยัโทษและงำนรำชทณัฑ์  

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ เรือนจ�า

พิเศษกรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า เข้าร่วม

โครงการ จ�านวน 71 คน ซึ่งการศึกษาดูงาน

ดังกล ่าวเป ็นการสร ้างองค ์ความรู ้และ 

เพิม่สมรรถนะให้บคุลากร มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

เกี่ยวกับกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษ และงานราชทัณฑ์ในภาพรวม นอกจากน้ียังช่วย 

ปลุกจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 2560 95

1.3 กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคลากร

ตามโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 

โดยมีจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมท้ังสิ้น 219 คน มีหลักสูตรส�าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน 

ที่ส�าคัญประกอบด้วย 1) หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากภายนอก

หน่วยงาน ที่จัดอบรมให้กับผู้ใช้งานภายใน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลส�าคัญของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

มีความคล่องตัว 2) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมพิมพ์งาน 

โปรแกรมน�าเสนอข้อมูล โปรแกรมตารางการจัดการข้อมูล 3) หลักสูตร RESTFUL API with Python & 

Flask ที่จัดขึ้นเพื่อวางพื้นฐานส�าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทาง

การพัฒนาระบบงานและสามารถน�าความรู้ไปใช้ต่อยอดในการวางแผนก�ากับดูแลโครงการที่ส�าคัญของ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในอนาคตเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังเป็นพื้นฐานใน

การเชื่อมโยงระบบงานและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อไป และ 4) หลักสูตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness Training) ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและ

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรของส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2561 โดยวิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมมาให้ความรู้ทางวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และแนวปฏิบัติท่ีถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน

องค์กรจากภัยคุกคาม ท�าให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล และมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ได้

จัดกำรสัมมนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศ โดยได้มีการประชุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงการด�าเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ด้านต่าง ๆ  ที่ส�าคัญและการจัดสัมมนาดังกล่าวข้างต้นให้กับบุคลากรของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มีการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ก้าวทันเทคโนโลย ี

ที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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1.4 กำรพัฒนำทักษะในภำรกิจงำนบริหำรภำยใน

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนแก่

บุคลำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ส�าคัญและ

จ�าเป็นในการปฏิบัติงานทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน รวมทั้งพนักงานราชการ และลูกจ้าง 

ทีส่นบัสนนุสายงานดังกล่าว โดยจดัการบรรยายและฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ซึง่มผีูเ้ข้ารบัการอบรมรวมท้ังส้ิน  

118 คน แบ่งเป็น กลุ่มสำยงำนหลัก ประกอบด้วย กลุ่มข้ำรำชกำรระดับช�ำนำญกำรพิเศษ ในระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 จ�านวน 28 คน มีหัวข้อการบรรยายที่ส�าคัญ เช่น การสร้างเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมส�าหรับหัวหน้างาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ฯลฯ กลุ่มข้ำรำชกำรระดับช�ำนำญกำร ในเดือนมีนาคม 2560 

จ�านวน 32 คน มีหัวข้อการบรรยายที่ส�าคัญ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนและบริหารโครงการ

อย่างมืออาชีพ การจัดท�า infographic และสื่อน�าเสนอ ฯลฯ กลุ่มข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร ในระหว่าง

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 จ�านวน 23 คน มีหัวข้อการบรรยายท่ีส�าคัญ เช่น การเขียนหนังสือ

ราชการและการจดรายงานการประชุมการจัดท�าแผนงานโครงการ กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและ 

คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และสำยงำนสนับสนุน ในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�านวน 35 คน มีหัวข้อการบรรยาย

ที่ส�าคัญ เช่น การสร้างวัฒนธรรมบริการที่น่าประทับใจ การพัฒนาศักยภาพการท�างานด้วยการคิดบวก  

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ ฯลฯ

  นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ

ด้านบุคลากร การจัดการบรรยายความรู้เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องและการ

บริหารความเสี่ยง การอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุ

สื่อสารในราชการ รวมทั้งจัดการบรรยายความรู้ในเรื่องส�าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนทุน UIS ตลอดจนจัดให้

บุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ ความรู้และ

ทักษะในเรื่องต่าง ๆ  ดังกล่าว จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยเสริมการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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  2. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ  

ครอบคลุมด้ำนภำวะผู้น�ำและกำรบริหำรจัดกำร โดยมีหลักสูตรที่ส�าคัญ เช่น หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน 

เชงิยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) และหลกัสตูรการสร้างผู้น�าแห่งการบรหิารการเปลีย่นแปลง (ป.ย.ป. 2) หลกัสตูรโฆษกกระทรวง :  

นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น�าทีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) 

หลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ด้ำนกฎหมำย หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน หลักสูตรการ

พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการด�าเนินคดีปกครอง ด้ำนดิจิทัล 

หลักสูตร Government Cloud Service หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดท�า Infographic ฯลฯ

  3. กำรเตรียมควำมพร้อมก�ำลังคนคุณภำพผ่ำนระบบ HiPPS และทุนรัฐบำล

  ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้เตรยีมความพร้อมก�าลงัคน โดยการสรรหาบุคลากรท่ีมขีีดความสามารถทีจ่ะเป็น 

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการ

จัดสรรทุนรัฐบาล จ�านวน 3 ทุน คือ ทุนบุคคลทั่วไป (ระดับปริญญาโท) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูด 

ผูม้ศีกัยภาพสงูทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program : UIS) 

ใน 2 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ นอกจากน้ีส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้บ่มเพาะก�าลังคนคุณภาพ 

โดยการสอนงาน การสร้างระบบพี่เล้ียง และให้บุคลากรเรียนรู ้จากการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  

และสนับสนุนให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 1 ราย ในส่วนของบุคลากร 

ซึง่เป็นผูร้บัทนุ UIS ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ด�าเนนิการในลกัษณะเดยีวกนัและร่วมให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการศกึษาต่อ 

เพื่อให้สาขาวิชาที่จะศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีและเกิดประโยชน์ท้ังแก่บุคลากรผู้รับทุนและแก่ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีผู้รับทุน UIS ท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศกลับเข้ารับราชการรวม 5 ราย  

ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงานราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการพัฒนาประเทศต่อไป

  จากแนวทางและการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บุคลากรของส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี มีความรู ้ และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทั้งทักษะเชิงวิชาการ การวิเคราะห์เร่ืองเสนอ 

คณะรัฐมนตร ีการบรหิารจัดการ ภาวะผู้น�า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นและ 

ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการปฏบิตังิานของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีห้สามารถสนบัสนนุการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น โดยขอความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสถาบันการศึกษา ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดการประชุม

เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อคัดสรรนักศึกษามาฝึกเรียนรู้งาน (Training 

Project) และพัฒนาบุคลากรของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้มีความรู้ ทักษะและความช�านาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยร่วมกันตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีกรอบความร่วมมือ 

ดังต่อไปนี้
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1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให ้มีความรู ้ความ

สามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับท่ีสูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้

เชิงปฏิบัติ สามารถน�าองค์ความรู ้มาใช้

พัฒนางานเพื่อใช้สนับสนุนงานจริงได้อย่าง

เป็นรูปธรรม

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับของส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีความรู ้และ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

และได้มาตรฐาน สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรได้มากขึ้น

3. เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักนายกรัฐมนตรี กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

  นอกจากนี้ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประยูร ภมรมนตรี  

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความร่วมมอืในการคดัสรรนกัศกึษามาฝึกเรยีนรูง้าน (Training Project) 

โดยมีกรอบความร่วมมือดังต่อไปนี้

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะในด้านวิจิตรศิลป์ในระดับท่ีสูงข้ึนโดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ สามารถน�าองค์ความรู้มาใช้พัฒนางานเพื่อใช้สนับสนุนงานจริงได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ถือเป็นภารกิจด้านหนึ่งของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้านงานลขิิตทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าเอกสารส�าคญัต่าง ๆ  ซ่ึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง สวยงาม ตามแบบโบราณ

ราชประเพณีด้วยลายมือแบบอาลักษณ์ ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันมิให้สูญหายไป

จากแผ่นดินไทย

3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจิตรศิลป ์

การถ่ายทอดองค์ความรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เทคนิค และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนตัวอักษร

แบบอาลักษณ์ หรือปัจจุบันเรียกแบบรัตนโกสินทร์และ

แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสืบทอดองค์ความรู้ 

ในงานด้านลิขิต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีกับ วทิยาลยัอาชวีศกึษาธนบุรี
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  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจอื่น ๆ  อาทิ

1. งานอนุรักษ์เอกสารส�าคัญทางประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และงานพิพิธภัณฑ์ 

2. การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน

3. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4. การเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบังานในภารกจิหน้าทีข่องส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(การเยีย่มชม/ศกึษาดงูาน/

นิทรรศการ/สลค. สาร)

5. การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. งำนอนุรักษ์เอกสำรส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และงำนพิพิธภัณฑ์ 

  ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ดูแลอนุรักษ์เอกสำรส�ำคัญซึ่งเป็นเอกสำรท่ีเกิดจำกกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดินและด�าเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานต่าง 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�ามาจากกระดาษซึ่งเป็นวัสดุที่มี

ความไวต่อสภาพแวดล้อม จึงท�าให้เกิดการช�ารุดเสื่อมสภาพได้ง่ายจึงต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักสากล   

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินการซ่อมเสริมเพื่ออนุรักษ์เอกสาร 

ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2497 - 2499 ที่ช�ารุดเสื่อมสภาพ จ�านวน 40,302 แผ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์และเอกสารอ้างอิงให้คงอยู่ตลอดไป

  นอกจากภารกิจในการอนุรักษ์เอกสารส�าคัญดังกล่าวแล้ว ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เปิดให้บริกำร

ค้นคว้ำข้อมูลส�ำคัญและเอกสำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ประกอบด้วย เอกสารบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2475 - 2500 

รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและต้นฉบับกฎหมาย พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มผีูข้อใช้บรกิารค้นคว้าข้อมลูและขอใช้เอกสารบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2475 - 2500  

รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและต้นฉบับกฎหมาย จ�านวน 33 ครั้ง รวม 379 เรื่อง 

  ภารกิจส�าคัญอีกประการหนึ่งของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือ ด�าเนินการเก่ียวกับงำนพิพิธภัณฑ์ 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทยและท�ำเนียบนำยกรัฐมนตรีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย

ทั้งหมดท่ีมีมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนปัจจุบัน  

รวมถงึเป็นการเผยแพร่ความรูด้้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสูป่ระชาชน ผ่านท�าเนยีบนายกรฐัมนตรีไทย 

และรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น ดังนี้

ภำรกิจอื่น ๆ
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 • พิพิธภัณฑ์เคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ ไทย อยูบ่รเิวณชัน้ 1 เป็นการจดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของเครือ่งราชอสิริยาภรณ์  

การจัดแสดงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประกาศนียบัตรก�ากับเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

การแต่งกายประดับเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ขัน้ตอนการจัดสร้างเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ประวตักิารสถาปนาเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

จลุจอมเกล้าและพระราชลญัจกร พร้อมค�าบรรยาย โดยแบ่งพืน้ท่ีการจดัแสดงแบ่งออกเป็น 9 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

 • ส่วนที่ 2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�าหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ

 • ส่วนที่ 3 และ 4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�าหรับบ�าเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน

 • ส่วนที่ 5 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ส่วนที่ 6 ประกาศนียบัตรก�ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ส่วนที่ 7 เหรียญที่ระลึกและเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ส่วนที่ 8 แม่ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 • ส่วนที่ 9 พระราชลัญจกรประจ�าเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 • ท�ำเนียบนำยกรัฐมนตรีไทย อยู่บริเวณชั้น 2 เป็นการจัดแสดงภาพและประวัติของนายกรัฐมนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

เสื้อครุยประจ�าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย พ.ศ. 2475 จนถึงฉบับปัจจุบัน

  พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท�าเนียบนายกรัฐมนตรีไทย ได้เริ่มเปิดให้ประชนและผู้สนใจเข้าชม 

เป็นคร้ังแรกในวันที่ 14 มกราคม 2560 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ส�าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่เสียค่าบริการ ผู้สนใจ

สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ กรณีการเข้าชม

เป็นหมู่คณะสามารถติดต่อประสานงานกับพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดวิทยากรน�าชม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงาน

ภายนอกประสานเข้าชมเป็นหมู่คณะ อาทิ โรงเรียนสารบรรณทหาร คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 1,083 คน

2. กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชำชน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก 

และประชาชนทั่วไป จ�านวนรวมทั้งสิ้น 14 เรื่อง ดังนี้

2.1. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ�านวน 0 เรื่อง

2.2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยด�าเนินการ 

ส่งเร่ืองให้ศูนย์บริการประชาชน ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จ�านวน 11 เรื่อง และด�าเนินการ 

ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงด�าเนินการต่อไป จ�านวน 3 เรื่อง

3. กำรเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

  ระเบียบส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 หมวด 4 (การบริการข้อมูล

ข่าวสาร) และหมวด 5 (สถานท่ีบริการข้อมูลข่าวสาร) ก�าหนดให้หน่วยงานในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวม 

จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ด�าเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ขาย จ�าหน่ายจ่ายแจก 

ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนจัดหาและจัดท�าส�าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
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ราขการ และจัดให้มีสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซ่ึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง “ศูนย์บริกำรข้อมูล

ข่ำวสำรส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของปี 

ที่ก�าลังด�าเนินการ ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เป็นต้น โดย

• ให้บริการส�าเนาข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสาร

• ให้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยเจ้าหน้าที่

• ให้บริการค้นข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์

• ตอบข้อซักถาม และให้ค�าแนะน�าทางโทรศัพท์

  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถติดต่อขอรับบริการ

ตามขั้นตอนการขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(อาคารหลังใหม่ ชั้น 1) ท�าเนียบรัฐบาล 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�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : www.soc.go.th หรือเว็บไซต์ 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร : www.oic.go.th/infocenter2/232 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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สถิติกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 - วันที่ 30 กันยำยน 2560 มีดังน้ี

เดือน

บริการ 
ณ ศูนย์
บริการฯ 
(ราย)

บริการทาง
โทรศัพท์

และ 
e-mail 
(คร้ัง)

บริการทาง
โทรสาร 
(คร้ัง)

บริการทาง
หนังสือ 
(เร่ือง)

บริการทาง 
Fanpage/
Facebook 

(คร้ัง)

จ�านวน
ข้อมูลที่

ให้บริการ 
(เร่ือง)

ค่า
ธรรมเนียม 

(บาท)

ยอดบริการ
เอกสาร 
(แผ่น)

ตุลำคม 2559 1 33 1 1 64 127 - 120

พฤศจิกำยน 2559 4 57 5 1 73 159 293 161

ธันวำคม 2559 3 21 - 1 78 143 199 161

มกรำคม 2560 3 20 - 1 70 168 247 190

กุมภำพันธ์ 2560 2 29 - 2 43 103 75 186

มีนำคม 2560 7 41 - 3 66 160 486 169

เมษำยน 2560 4 36 2 2 35 87 640 139

พฤษภำคม 2560 3 51 - - 39 150 55 15

มิถุนำยน 2560 5 20 1 1 53 119 123 86

กรกฎำคม 2560 7 18 1 1 64 113 657 218

สิงหำคม 2560 8 56 1 1 52 152 390 379

กันยำยน 2560 6 48 1 1 54 155 174 93

รวมทั้งสิ้น 53 430 12 15 691 1636 3339 1917

กำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนฐำนันดร

  งานฐานันดรได้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่ผู ้ที่ได ้รับพระราชทานอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ และ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  

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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เดือน
มาติดต่อ

ด้วยตนเอง (ราย)
ทางโทรศัพท์ 

(ราย)
ทางโทรสาร

(ราย)
ทางเว็บไซต์ระบบ
ทะเบียนฐานันดร

(ราย)

ทางเอกสาร
(ราย)

ตุลำคม 2559 1 811 - 18,187 -

พฤศจิกำยน 2559 1 1,531 - 43,301 -

ธันวำคม 2559 2 1,195 - 25,433 -

มกรำคม 2560 3 773 - 21,484 -

กุมภำพันธ์ 2560 2 571 - 12,689 -

มีนำคม 2560 2 539 - 8,744 154

เมษำยน 2560 - 445 - 5,206 273

พฤษภำคม 2560 - 393 - 7,132 101

มิถุนำยน 2560 - 513 5,180 8,229 -

กรกฎำคม 2560 - 383 2,432 8,186 -

สิงหำคม 2560 - 488 2,680 8,215 5

กันยำยน 2560 - 291 3,450 13,601 -

รวมทั้งสิ้น 11 7,933 13,742 180,407 533

4. กำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับงำนในภำรกิจหน้ำท่ีของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (กำรเย่ียมชม/ศึกษำดูงำน/ 

นิทรรศกำร/สลค. สำร)

4.1 กำรต้อนรับกำรศึกษำดูงำนของเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีรำชอำณำจักรภูฏำน และคณะ 

 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน (Dasho Kinzang Wangdi) และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 โดยรับฟังการบรรยายเก่ียวกับโครงสร้าง วิสัยทัศน์ 

พันธกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะของไทย กระบวนการเสนอเร่ือง

ต่อคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานราชการในพระองค์ โดยคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ กระบวนการน�านโยบาย 

สู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและประเมินผลนโยบาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การปรับโครงสร้าง 

ภาคราชการ 4.0 การน�าเทคโนโลยี Digital Government Service ต่าง ๆ  เช่น แอปพลิเคชันบริการสาธารณสุข 

แอปพลิเคชัน M-VARA

4.2 กำรเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ต้อนรบัหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนทีเ่ข้าเยีย่มชม

และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

- วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัด

ประชุมคณะรัฐมนตรี การเตรียมเอกสารเพื่อจัดท�าระเบียบวาระการประชุม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม ระบบจัดเก็บและ

ค้นหาเอกสาร ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องจนเสรจ็สิน้การประชมุ
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- วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ระบบการบริหารจัดการห้องประชุม การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม และการแลกเปล่ียน

ความรู้ความคิดเห็นกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการห้องประชุมและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในเรื่องการประชุม

คณะรัฐมนตรี ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการสนับสนุนข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี

4.3 กำรเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

 พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท�าเนียบนายกรัฐมนตรีไทย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภายนอกประสานเข้าชมเป็นหมู่คณะ อาทิ 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ส�านักงาน ก.พ.ร. โรงเรียนสารบรรณทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น
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4.4 กำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับงำนอำลักษณ์และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ในส่วนภูมิภำค โดยส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ ์

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวม 2 ครั้ง ดังนี้

1) จัดนิทรรศกำรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

2) จัดนิทรรศกำรและบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำร

และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อ�าเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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4.5 สลค. สำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดท�าวารสารภายใต้ชื่อ “สลค.สาร”  

ซึ่งเป็นการจัดท�าขึ้นเป็นปีที่ 25 เพื่อเผยแพร่เนื้อหาทั้งในเชิงวิชาการ ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ข้อมูลผลงาน 

ทีส่�าคญัของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและความรูท่ั้วไป โดยได้แจกจ่ายให้แก่คณะรฐัมนตร ี ส่วนราชการท้ังในส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.soc.go.th) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดท�า 

วารสารเผยแพร่จ�านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

(1) ฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชประวัติ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10, การเตรียมการเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, การเขียนร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับสมุดไทย และปรากฏการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ

(2) ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ “ทรงงานสานต่อ

สร้างสุขปวงประชา”, แนวทางการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย และภาพรวมวันหยุดประจ�าปี 2560

(3) ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง การดูแลและพัฒนา

ศกัยภาพนกัเรยีนทนุภายใต้มูลนธิทินุการศกึษาพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

(ม.ท.ศ.), สมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน,  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับสิ่งแวดล้อมโลก, ข้อสั่งการของ 

นายกรฐัมนตร ี: เครือ่งมอืในการขับเคลื่อนนโยบาย และสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

(4) ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษ เรื่อง พระราชประวัติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ทองค�า 

ประจ�ารชักาลพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ทั้งนี้ ในแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาท่ีเป็นคอลัมน์ประจ�าท่ีเป็นภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย
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5. กำรส่งเสริมธรรมำภิบำล ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วนที่ต ้องด�าเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  

โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายรัฐบาล ข้อ 10 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงาน

ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ 

ร่วมการประเมินดังกล่าวด้วย

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) เป็นการประเมินผลจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที ่

ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และประเมินจากข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับหน่วยงาน (Evidence–based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินการของ

หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยภาพรวม 

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.75 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานระดับสูงมาก โดยดัชนีความโปร่งใส

ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 91.22 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต�่ากว่าดัชนีอื่น ๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.62 ซึ่งแสดงรายละเอียดตามดัชนีตามภาพและตารางต่อไปนี้

สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน

คะแนน ITA = 82.75
(ถ่วงน�้าหนัก)

ระดับผล 
กำรประเมิน

สูงมาก

ดัชนี
คะแนนดัชนี

(ร้อยละ)
ระดับผลกำร

ประเมิน

ความโปร่งใส 91.22 สูงมาก

ความพร้อมรับผิด 78.49 สูง

ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

83.68 สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 76.62 สูง

คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน 79.10 สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถ่วงน�้าหนักแล้ว
  2. คะแนนดชันเีป็นการค�านวณคะแนนเฉลีย่ของทกุข้อค�าถามจากทกุแบบส�ารวจในดชันทีีย่งัไม่ถ่วงน�า้หนกั ส�าหรบัการเปรยีบเทยีบ 
   ในแต่ละดัชนี

78.49
ความพร�อมรับผ�ด

83.68
ความปลอดจากการทุจร�ตใน

การปฏิบัติงาน

76.62
วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองค�กร

91.22
ความโปร�งใส

79.10
คุณธรรมการทำงาน

ในหน�วยงาน
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ตำรำงสรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส จ�ำแนกตำมดัชนี

ล�าดับที่ ดัชนี (Index) แหล่งข้อมูล ค่าน�้าหนัก 
(ร้อยละ)

คะแนน
ที่ ได้

คะแนนหลัง
ถ่วงน�้าหนัก

1 ควำมโปร่งใส (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

2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) IIT+EIT+EBIT 18.00 78.49 14.13

2.1 ความพร้อมรับผิด IIT+EIT 75.20

2.2 เจตจ�านงสุจริต IIT+EIT+EBIT 81.79

3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
(Corruption–Free)

IIT+EIT+EBIT 22.00 83.68 18.41

3.1 การถูกชี้มูลความผิด EBIT 100.00

3.2 การทุจริตต่อหน้าที่ IIT+EIT 78.33

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย IIT+EIT 72.71

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) IIT+EBIT 16.00 76.62 12.26

4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน IIT 74.56

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน IIT+EBIT 85.63

4.3  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน IIT+EBIT 69.67

5 คุณธรรมกำรท�ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) IIT+EIT+EBIT 18.00 79.10 14.24

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน EIT+EBIT 90.72

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน IIT 67.49

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินการโดยรวม 100.00 82.75
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี จ�านวน 2 คร้ัง ในการประชุม
คร้ังที่ 34/2560 วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี ช้ัน 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และคร้ังที่ 38/2560 วันท่ี 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมกำรเตรียมกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่
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กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ�านวน 999 ดอก โดยได้เชิญวิทยากรจากเขตดุสิตมาให้ค�าแนะน�าตัวแทนจิตอาสา 
ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดยการจัดท�าดอกไม้จันทน์คร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือ 
จากบุคลากรส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์คร้ังน้ีเป็นจ�านวนมาก  
และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�านวน 2,090 ดอก ให้กับทางเขตดุสิตเพ่ือใช้ ในพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 

กิจกรรมจิตอำสำประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
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กิจกรรมจิตอำสำเฉพำะกิจ งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พุทธศักรำช 2560
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กิจกรรมศึกษำดูงำนเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โครงกำรชั่งหัวมัน ตำมพระรำชด�ำริ และเรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ และเรือนจ�าช่ัวคราวเขากลิ้ง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
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กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันท่ี 24 - 28 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องช�านาญอักษร ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
โดย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 
ณ ห้องปลั่ง มีจุล ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำร
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  คณะท�างานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับแนวทางในการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมท้ังศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการ

บริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 2) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานดังกล่าว คณะท�างานประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับประโยชน์ท้ังทางด้านกายภาพและด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1) ด้ำนกำยภำพ ได้แก่  

มีการจัดโครงสร้าง สภาพแวดล้อมที่มีการเข้า-ออก สะดวก หาง่าย และมีป้ายชื่อศูนย์ที่โดดเด่น มีสื่อประชาสัมพันธ์และ

เอกสารเผยแพร่อย่างเพียงพอ และมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ รวมถึงการจัดดัชนีแฟ้มข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างเป็นปัจจุบัน 2) ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดระบบงานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขั้นตอน

การท�างานชัดเจน ท�าให้การบริการข้อมูลต่าง ๆ  สามารถท�าได้ทันท่วงที และมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าปัจจัย

แห่งความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

เป็นผลจากผู้บริหารให้ความส�าคัญ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ภายในส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จัดให้บริการ และ

มีการท�างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนได้รับการแนะน�าจากผู้บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้พัฒนา 

สู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อไป และมีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ให้กับ

บุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้และการท�างานเป็นทีม

กำรศึกษำดูงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยำยน 2560
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  ภำรกิจของกลุ่มตรวจสอบภำยใน คือ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษา 

ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก�าหนดไว้ โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ก�าหนด เป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพือ่สนบัสนนุการบรหิารงานและการด�าเนนิงาน 

ด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประเมินผล ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

โดยค�านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน  

(2) จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk-Based Methodology) และ 

เสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปีต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง 

หรือมาตรฐานสากล

(4) ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

ในอันที่จะท�าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(5) ติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยงานภายนอก 

ที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้น�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  

(6) รายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส�าคัญ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงท่ีส�าคัญท่ีตรวจพบเพื่อให้เลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาสั่งการ

(7) จัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและส่งส�าเนารายงาน 

ผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางทราบ

(8) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติ

ไว้แล้วตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและไม่ท�าให้ผู้ตรวจ

สอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภำยใน มีดังนี้ 

(1)  ส�านัก กอง กลุ่มงาน กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(2)  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา หน่วยรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ตั้งตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ภายใต้ 

การก�ากับดูแลของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กำรตรวจสอบภำยในของส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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ผลการตรวจสอบ

1.	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	มีจ�านวนรวมท้ังสิ้น	7	เร่ือง	ดังน้ี	

	 1.1.	การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	 	 ไตรมาสที่	 1	 (ตุลาคม	2559	 -	 

	 	 ธันวาคม	2559)

	 	 ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี	ได้รบังบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	รวมท้ังสิน้	1,004,253,700	บาท	 

ผลการเบกิจ่าย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ดังนี้

งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง

โอนเปล่ียนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59

เบิกจ่าย
(2) ร้อยละ ผูกพัน

(3)

เบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น

รวม 
4 = (2) + (3) ร้อยละ รวม 

5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานบุคคลภาครัฐ

งบบุคลากร 138,030,400.00 32,889,810.06 23.83 - 32,889,810.06 23.83 105,140,589.94 76.17

งบด�าเนินงาน 3,541,000.00 548,849.60 15.50 - 548,849.60 15.50 2,992,150.40 84.50

รวม 141,571,400.00 33,438,659.66 23.62 - 33,438,659.66 23.62 108,132,740.34 76.38

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบด�าเนินงาน 127,377,400.00 18,138,277.64 14.24 28,285,329.20 46,423,606.84 36.45 80,953,793.16 63.55

งบลงทุน 72,454,300.00 5,466,442.65 7.54 35,041,917.35 40,508,360.00 55.91 31,945,940.00 44.09

งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 - 10,000,000.00 100.00 - -

งบรายจ่ายอื่น 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	 การตรวจสอบการบริหารเงิน	 กองทุนสวัสดิการและเงินสนับสนุนในด้านต่าง	ๆ	 ของส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	(1	มกราคม	2559	-	31	ธันวาคม	2559)	

	 	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ด�าเนินงานภายใต้ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2550	และระเบียบคณะกรรมการ

สวสัดกิารส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี ว่าด้วยการจัดสวสัดกิารภายในส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2551	 

เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	และพนักงานราชการ	 ซ่ึงเป็นการบรรเทา 

ความเดือดร้อน	เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

	 1.3	 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ไตรมาสท่ี	2	(มกราคม	-	มนีาคม	2560)	

	 	 ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้รบังบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	รวมท้ังสิน้	1,004,253,700	บาท	

ผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2560	ดังนี้	 	
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งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง

โอนเปล่ียนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59

เบิกจ่าย
(2) ร้อยละ ผูกพัน

(3)

เบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น

รวม 
4 = (2) + (3) ร้อยละ รวม 

5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานบุคคลภาครัฐ

งบบุคลากร 138,030,400.00 65,614,470.46 47.54 - 65,614,470.46 47.54 72,415,929.54 52.46

งบด�าเนินงาน 3,541,000.00 1,186,757.85 33.51 - 1,186,757.85 33.51 2,354,242.15 66.49

รวม 141,571,400.00 66,801,228.31 47.19 - 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 - 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 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

	 	 ผลการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	โดยก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบการจดัซือ้ 

จัดจ้าง	ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

1.7.1	 ตามระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตร	ีว่าด้วยการพสัดุ	พ.ศ.	2535	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ	โดยตรวจสอบการจดัซือ้ 

จัดจ้างด้วยวิธีต่าง	ๆ	 ดังนี้	 (1)	 วิธีตกลงราคา	จ�านวน	6	 ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง	 (2)	 วิธีสอบราคา	จ�านวน	 

2	สัญญา	(3)	วิธีพิเศษ	จ�านวน	3	สัญญา	(4)	วิธีกรณีพิเศษ	จ�านวน	1	สัญญา	

1.7.2	 ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์		

(Electronic	Market	:	e	-	market)	และวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Bidding:	e	-	bidding) 

ประกาศ	ณ	 วันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2558	 โดยตรวจสอบ	ดังนี้	 (1)	 การจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์	(e	–	bidding)	จ�านวน	1	สัญญา

	 	 ผลการตรวจสอบ	พบว่าการปฏบัิติงานโดยภาพรวมเป็นไปตามระเบียบ	และมติคณะรฐัมนตรีท่ีเกีย่วข้อง	การจัดท�า 

สัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง	หรือการพิจารณาขยายเวลาท�าการตามสัญญา	การงดลดค่าปรับ	

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้เสนอความเห็น	 เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการหรือจากผู้มีอ�านาจ 

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาการขยายระยะเวลาในการท�าสัญญา	 ซ่ึงปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วย 

การพัสดุ	ด่วนที่สุด	ที่	กค	(กวพ)	0405.2/ว	315	ลงวันที่	16	สิงหาคม	2559		



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 2560 119

	 1.5	 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ไตรมาสที่	3

	 	 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีได้รบังบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	รวมทัง้สิน้	1,004,253,700.00	บาท	 

ผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2560	ดังนี้

งบรายจ่าย

งบประมาณที่ ได้
รับอนุมัติหลัง

โอนเปล่ียนแปลง
(1)

การเบิกจ่ายและผูกพัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

งบประมาณคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59

เบิกจ่าย
(2) ร้อยละ ผูกพัน

(3)

เบิกจ่ายรวมผูกพัน รวมทั้งสิ้น

รวม 
4 = (2) + (3) ร้อยละ รวม 

5 = (1) - (4) ร้อยละ

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

งบบุคลากร 138,030,400.00 99,268,839.10 71.92 - 99,268,839.10 71.92 38,761,560.90 28.08

งบด�าเนินงาน 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

งบลงทุน 71,437,788.00 36,531,879.49 51.14 27,623,876.07 64,155,755.56 89.81 7,282,032.44 10.19

งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 - 10,000,000.00 100.00 - -

งบรายจ่ายอื่น 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

รวมทั้งสิ้น 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�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

(1)	 ผลการตรวจสอบพบว่า	 รูปแบบของสัญญา	 เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 

พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(2)	 การลงนามในสญัญา	เป็นไปตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2535	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ	 

ข้อ	132	วรรคแรก	และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ	9	

ทั้งนี้	การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ	และที่ได้มอบอ�านาจ	

(3)		 หลักประกนัสญัญา	เป็นไปตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัด	ุพ.ศ.	2535	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	 

ข้อ	141	และข้อ	142

1.7	 การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ

(1)	 ผลการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ	GFMIS	 เพื่อตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ	ณ	วันที่	 31	

กรกฎาคม	2560	พบว่ามีมูลค่าตรงกับรายงานงบทดลองหน่วยรายเดือน	และการได้มาของสินทรัพย	์ 

(จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง)	พบว่ามีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับงบทดลอง	

(2)	 ผลการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี	ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	ข้อ	155	พบว่า	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง	ตามระเบียบฯ	 ในการพิจารณา

รายงานพัสดุช�ารุด	หรือเสื่อมสภาพและเห็นสมควรจ�าหน่ายออกจากบัญชี	 ในปี	2560	และมีการจ�าหน่าย

พัสดุ	ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	ข้อ	157	รวมท้ังได้บันทึกรายการ 

ตัดจ�าหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าว	ออกจากระบบ	GFMIS	เรียบร้อยแล้ว	
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2. ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ มีจ�ำนวน 2 เร่ือง

 2.1 การตรวจสอบรายงานการเงนิ และการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีบัญชีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 ดงันี้

(1) ผลการวิเคราะห์สินทรัพย์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 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�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีส่วนของทุนประกอบด้วย 

(1) เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับมาตั้งแต่จัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน จ�านวน 7,500,000 บาท (2) ก�าไรสะสม 

ซึง่เกดิจากการด�าเนนิงานในแต่ละปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 มกี�าไรสะสม จ�านวน 183,901,625.31 บาท

 2.2 การตรวจสอบการปฏบิติัด้านการเงิน บัญชี พัสด ุและการจัดซ้ือจัดจ้างประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครัง้ที ่1) 

  โดยตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ  รวม 5 ประเด็น ดังนี้

2.2.1 การตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากคลังและน�าเงินฝากธนาคาร ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ผลการ

ตรวจสอบพบว่ามีจ�านวนเงินถูกต้องตรงกับรายการเงินฝากธนาคาร

2.2.2 การบนัทกึรายการบญัชพีบว่ามนีโยบายการบญัช ีคือการรับรูร้ายได้ค่าใช้จ่าย ตามหลกัการบญัชเีกณฑ์คงค้าง  

และการปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักฐานการเบิกจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจอนุมัติครบถ้วนทุกรายการ

2.2.3 การตรวจสอบการจัดท�ารายงานการเงนิการบัญชีเดอืนตุลาคม 2559 - กมุภาพันธ์ 2560 ผลการด�าเนนิงาน  

พบว่ามีรายได้รวมจ�านวน 46,267,917.39 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 25,664,788.56 บาท และ 

มีผลก�าไรรวมตั้งแต่ต้นปี จ�านวน 20,603,128.83 บาท

2.2.4 การตรวจสอบการรับช�าระเงินจากลูกหนี้การค้า พบว่า ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค ้าโดยให ้โอนจ ่ายตรงเข ้าบัญชีของส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษา และการรับช�าระด้วยเงินสด ท้ังนี้ จ�านวนเงินท่ีได้รับช�าระจากลูกหนี้การค้าน�าฝาก

ธนาคารครบถ้วน อย่างไรก็ดี ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยังมีลูกหนี้การค้าท่ีค้างช�าระ รวมทั้งส้ิน 

7,059,818.43 บาท ซึ่งแยกระยะเวลาการค้างช�าระหนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการช�าระหนี้และ

การบริหารสภาพคล่อง ดังนี้
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ล�าดับ ระยะเวลาการค้างช�าระ จ�านวนเงิน (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 369,096.50

รวม 7,059,818.43

2.2.5 การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจสั่งจ่ายและปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง และมีเจ้าหนี้การค้าที่ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ค้างช�าระ ณ วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 1,596,164.96 บาท
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมำยเหตุ (หน่วย : บาท)

2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 11,421,492.68 6,596,394.43

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 33,033,919.75 5,072,011.00

วัสดุคงเหลือ 895,646.12 857,348.57

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45,351,058.55 12,525,754.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 7 184,345,562.54 126,202,046.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 8 36,739,997.34 12,020,952.57

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 221,085,559.88 138,222,999.51

รวมสินทรัพย์ 266,436,618.43 150,748,753.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมำยเหตุ (หน่วย : บาท)

2560 2559

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9 40,169,012.57 2,696,211.67

เงินรับฝากระยะสั้น 10 690,582.02 1,899,911.20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 8,629,646.86 3,831,738.86

รวมหนี้สินหมุนเวียน 49,489,241.45 8,427,861.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 12 88,810.52 175,502.97

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500,000.00 1,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,588,810.52 1,675,502.97

รวมหนี้สิน 51,078,051.97 10,103,364.70

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 215,358,566.46 140,645,388.81

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 217,970,561.17 217,970,561.17

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม (2,611,994.71 (77,325,172.36)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 215,358,566.46 140,645,388.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมำยเหตุ (หน่วย : บาท)

2560 2559

รำยได้

รายได้จากงบประมาณ 13 1,132,412,559.65 976,217,851.46

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 101,917.00 5,223.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 86,692.45 99,360.48

รายได้อื่น 0.00 4,236,027.00

รวมรำยได้ 1,132,601,169.10 980,558,461.94

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14 158,848,309.20 159,314,057.23

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 15 58,833,692.59 54,391,330.64

ค่าตอบแทน 16 5,195,300.00 6,003,500.00

ค่าใช้สอย 17 751,727,241.26 684,397,583.09

ค่าวัสดุ 18 10,080,352.73 8,673,205.48

ค่าสาธารณูปโภค 19 14,059,463.35 16,296,600.19

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20 45,867,999.33 43,719,377.37

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 21 13,310,055.00 14,000,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 31,406.35 3,716.00

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,057,953,819.81 986,799,370.00

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 74,647,349.29 (6,240,908.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ ทุน รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น 
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม 
สินทรัพย์สุทธิ/ 

ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559  
- ตำมที่รำยงำนไว้เดิม

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

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 22 65,828.36 65,828.36

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559  
- หลังกำรปรับปรุง

217,970,561.17 (77,259,344.00) - 140,711,217.17

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด 74,647,349.29 74,647,349.29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 217,970,561.17 (2,611,994.71) - 215,358,566.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ ทุน รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น 
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม 
สินทรัพย์สุทธิ/ 

ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558  
- ตำมที่รำยงำนไว้เดิม

217,970,561.17 (70,945,479.5) - 147,025,081.67

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - (138,784.8) (138,784.80) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558  
- หลังกำรปรับปรุง

217,970,561.17 (71,084,264.3) - 146,886,296.87

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ 
ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด - (6,240,908.06) (6,240,908.06)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 217,970,561.17 (77,325,172.36) - 140,645,388.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีป็นส่วนราชการเทยีบเท่ากรม สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีมเีลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

ซึง่เป็นข้าราชการพลเรอืน ระดบั 11 (ข้าราชการประจ�า) เป็นผูบั้งคบับัญชาข้ึนตรงต่อนายกรฐัมนตร ีส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

แยกต่างหากจากส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นข้าราชการ

การเมือง ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติงานในส่วนของการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น 

ด�าเนินการประชมุคณะรฐัมนตรี การแจ้งมติคณะรฐัมนตรี การตดิต่อกบัรฐัสภาในนามของคณะรฐัมนตร ีการขอพระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณ ในนามของคณะรัฐมนตรีการน�ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องอันไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงใด 

ไปปฏิบัติ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา การเปิดและปิดสมัยประชุม

รัฐสภา เป็นต้น

โครงสร้างของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  

ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. ส�านักงานเลขาธิการ

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

3. กองนิติธรรม

4. กองบริหารงานสารสนเทศ

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราช อิสริยาภรณ์

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

14. ส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีสถานที่ตั้งอยู ่ในท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

มีหนึ่งหน่วยเบิกจ่าย รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

ที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

มีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ เงินทุนส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงแยกแสดงงบการเงิน 

ต่างหากไม่น�ามาแสดงรวมในงบการเงินนี้



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 2560 127

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

 ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีป็นกลไกหลกัในการสนบัสนนุการบรหิารราชการแผ่นดนิของคณะรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ (Mission)

 - ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 - ติดตามการด�าเนนิงานตามมติคณะรฐัมนตรท่ีีส�าคญั เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ซ่ึงรวมถึง 

หลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรับหน่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัชภีาครฐั และนโยบายการบญัชภีาครฐั และแสดงรายการ

ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0423.2/ว 237  

ลงวนัที ่8 กนัยายน 2557 เรือ่ง แนวปฏบิติัทางบัญชปีระกอบมาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบับที ่1 เรือ่งการน�าเสนองบการเงนิ

งบการเงินของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน

ตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐั รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ รวมถึงสินทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึง่เป็นของรฐับาล 

และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่

รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

หน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานเองไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการท่ีเกิดจากเงินใน 

งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนกลาง

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนำคต

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบรหิารเชือ่ว่ามาตรฐานการบัญชีภาครฐัฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ 

ในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด รายการอื่นท่ีมีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกับเงินสด

และเงินฝากธนาคารทกุประเภท แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากประเภททีต้่องจ่ายคนืเมือ่สิน้รอบระยะเวลาทีก่�าหนด (เงนิฝากประจ�า) 

รวมถึงเงินทดรองราชการ เงินฝากคลัง และเงินฝากไม่มีรายตัว

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและต้องคนืให้รฐับาลเมือ่หมดความจ�าเป็นในการใช้เงนิ แสดงไว้เป็นเงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวภายใต้หัวข้อหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียน

4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น

 ลูกหนี้ระยะสั้น เป็นจ�านวนเงินที่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐค้างช�าระแก่หน่วยงาน

เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ท�าให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับช�าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมและรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ลูกหนี้เงินยืมรับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�านวน

เงินในสัญญาเงินยืมไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

4.3 วัสดุคงเหลือ

 วัสดุคงเหลือ เป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป ที่หน่วยงานมีไว้

เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ รับรู้มูลค่าแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

4.4 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

 - อาคารและสิง่ปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรบัปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ีหน่วยงานมีกรรมสทิธิ์

และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจาก

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่  

5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 - ราคาทนุของอาคาร และอปุกรณ์ รวมถงึรายจ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเพือ่ให้สนิทรพัย์อยูใ่นสถานทีแ่ละ

สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

เพิม่ขึน้จากมาตรฐานเดิม ถอืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงาน 

ทางการเงิน

 - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

  อาคารส�านักงานและอาคารเพื่อการพักอาศัย 15 - 40 ปี

  ครุภัณฑ์ส�านักงาน  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  3 - 5 ปี

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  2 - 5 ปี

  ครุภัณฑ์อื่น  2 - 12 ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

 - ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 15 ปี

4.6 เจ้ำหนี้ระยะสั้น

 เจ้าหนี้ระยะสั้น หมายถึง จ�านวนเงินที่หน่วยงานค้างช�าระแก่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงาน 

ภาครัฐอื่น เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ท�าให้หน่วยงานมีภาระหนี้ที่ต้องช�าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 

1 ปี แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืม และรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

4.7 เงินรับฝำกระยะสั้น

 เงินรับฝากระยะสั้น หมายถึง จ�านวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้ตามอ�านาจหน้าที่ แต่เป็นเงินที่หน่วยงาน

ไม่อาจน�าไปใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยหน่วยงานมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากหรือเป็นเงินผ่านมือท่ีจะต้องจ่ายต่อ

ไปยังบุคคลที่สามตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

4.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า หมายถึง เงินท่ีได้รับจากการชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากผู้ที่ได้

รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือกพ.ศ. 2484  

และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 มกราคม 2533 ซ่ึงเงนิดงักล่าวนี ้ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะน�าไปจัดสร้างเครือ่งราช

อสิริยาภรณ์ สมทบกับจ�านวนทีส่ร้างตามทีไ่ดร้บัอนมุตังิบประมาณประจ�าปี เพือ่ให้สามารถมอบให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัพระราชทาน

ครบทุกราย รวมทั้งน�าเงินที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ในการซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนท่ีช�ารุด เสียหายด้วย ทั้งนี ้

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลัง คือเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือบูรณะทรัพย์สินภายใน 2 ปีงบประมาณถัดจาก

ปีงบประมาณที่ได้รับการชดใช้เป็นค่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่  

19 ธันวาคม 2548 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 326 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 เรื่องการอนุญาต

ให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่าย เพื่อบูรณะทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละงวดให้น�าเงินท่ีเหลืออยู่ส่งคลังเป็น 

รายได้แผ่นดินภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้งวด รายได้ค่าบรกิารรบัล่วงหน้า จงึเป็นหนีส้นิหรอืภาระผกูพนัของส�านกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี

4.9 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว

 รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว เป็นสนิทรพัย์ทีห่น่วยงานได้รบัความช่วยเหลอืจากหน่วยอืน่เพือ่สนบัสนนุการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ รวมทัง้การได้รบัเงนิสดทีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงนิ ซึง่หน่วยงาน 

ยังไม่อาจรับรู้รายได้

 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด 

ระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
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4.10 รำยได้จำกงบประมำณ

 รายได้จากงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

 1) เมื่อยื่นค�าขอเบิกจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

 2) เมื่ออนุมัติจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายเงินตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

 3) เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

 หน่วยงานแสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามจ�านวนเงิน 

งบประมาณทีข่อเบิกสทุธจิากเงนิงบประมาณเบิกเกนิส่งคนื ไม่ว่าจะเป็นการเบกิจากงบประมาณปีปัจจบุนัหรอืงบประมาณปีก่อน 

ที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนงานของหน่วยงานและงบกลาง ส่วนงบประมาณ

เบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.11 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

 รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร เป็นรายได้ทีห่น่วยงานได้รบัอนญุาตให้เกบ็รายได้นัน้ไว้ เพือ่ใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

4.12 รำยได้แผ่นดิน

 รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย

ยอดสทุธิหลงัจากหกัส่วนทีจ่ดัสรรเป็นเงนินอกงบประมาณตามทีไ่ด้รบัการยกเว้น รายได้แผ่นดนิ และรายได้แผ่นดนิน�าส่งคลงั 

ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.13 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค

 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานภาครฐัรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ ยกเว้นในกรณี

ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์

แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี จะทยอยรบัรู้เป็นรายได้ตามสดัส่วนของค่าใช้จ่ายเพือ่การนัน้เกดิขึน้ หรอืเกณฑ์การค�านวณค่าเสือ่ม

ราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

4.14 รำยได้อื่น

 รายได้อื่น เป็นรายได้ซึ่งเกิดจากรายการอ่ืน ๆ  รวมถึงรายได้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับการยกเว้น 

ให้หกัไว้จากการจดัเกบ็รายได้แผ่นดิน รายได้จากการลงทนุ และรายได้ทีเ่กดิจากการบนัทกึรายการทีห่น่วยงานบรหิารจดัการ

แทนรัฐบาลแต่ไม่รวมถึงรายได้แผ่นดิน

4.15 ทุน

 รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

4.16 ภำระผูกพัน

 เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีเป็นสัญญาหรือข้อผูกมัดท่ีเป็นนัยส�าคัญ แต่ยังไม่สามารถระบุ

จ�านวนได้อย่างถูกต้อง
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หน่วย : บาท

2560 2559

เงินทดรองราชการ 1,500,000.00 1,500,000.00

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 582,296.80 679,335.57

เงินฝากคลัง 9,339,195.88 4,417,058.86

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11,421,492.68 6,596,394.43

ปีงบประมาณ 2560 เงินทดรองราชการ จ�านวน 1,500,000.00 บาท เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายปลกีย่อยในส�านักงานตามวงเงินทีไ่ด้รับอนมัุตจิากกระทรวงการคลงั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรอง

ราชการ พ.ศ. 2547 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปี

ประกอบด้วย เงนิสด จ�านวน 19,438.01 บาท เงินฝากธนาคาร จ�านวน 660,473.39 บาท และใบส�าคัญทีเ่บกิจากเงนิทดรอง

ราชการแล้วรอเบิกชดเชยจ�านวน 820,088.60 บาท 

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย 

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 เงนิฝากคลงั จ�านวน 9,339,195.88 บาท เป็นเงนินอกงบประมาณทีม่ข้ีอจ�ากัดในการจ่าย 

เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น  

หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้แต่มีหน้าที่ถือไว้เพ่ือจ่าย 

ตามวตัถปุระสงค์ของเงินฝากคลงั ประกอบด้วย เงนิฝากเพือ่บรูณะทรัพย์สนิ (ค่าชดใช้เครือ่งราชฯ) จ�านวน 8,629,646.86 บาท 

เงนิประกนัสญัญา จ�านวน 690,582.02 บาท ค่าธรรมเนยีมการสอบแข่งขนับคุคลเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั จ�านวน 17,850.00 บาท  

และค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ จ�านวน 1,117.00 บาท

หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีระยะสั้น
หน่วย : บาท

2560 2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - 80,000.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 32,202,533.50 4,915,000.00

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 831,386.25 77,011.00

รวมลูกหนี้ระยะสั้น 33,033,919.75 5,072,011.00

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุลูกหนี้ ดังนี้
หน่วย : บาท

ลูกหน้ีเงินยืม 
ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 
และการส่งใช้ ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ 
และการส่งใช้ ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ 
และการส่งใช้ ใบส�าคัญ รวม

2560 - - - -

2559 80,000.00 - - 80.000.00
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หมายเหตุ 7  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559

เพิ่ม
ระหว่างปี

ลด
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

รำคำทุน

อาคารส�านักงาน 270,022,579.28 71,330,044.83 (103,600.00) 341,249,024.11

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 2,070,182.50 - - 2,070,182.50

รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 272,092,761.78 71,330,044.83 (103,600.00) 343,319,206.61

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 28,397,991.64 12,978,349.81 (3,984,539.82) 37,391,801.63

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,122,200.00 - (143,200.00) 979,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,904,540.76 2,267,604.00 (235,186.00) 8,936,958.76

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,381,492.51 44,450.00 (2,675.00) 20,423,267.51

ครุภัณฑ์โรงงาน 917,620.39 - - 917,620.39

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 856,700.00 - - 856,700.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,704.00 - - 7,704.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 200,970,312.12 86,031,264.50 (62,374,115.36) 224,627,461.26

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,102,663.54 5,690.00 (6,420.00) 2,101,933.54

ครุภัณฑ์อื่น 158,455.82 - - 158,455.82

รวมอุปกรณ์ 261,819,680.78 101,327,358.31 (66,746,136.18) 296,400,902.91

รวมที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 533,912,442.56 172,657,403.14 (66,849,736.18) 639,720,109.52

อาคารส�านักงาน 224,544,858.88 15,763,374.76  (2,743.74) 240,305,489.90

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 1,050,721.52  134,926.69 - 1,185,648.21

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม -

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 225,595,580.40 15,898,301.45  (2,743.74) 241,491,138.11

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 15,906,240.95 4,014,805.82 (2,911,449.19) 17,009,597.58

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 812,955.56 68,966.16 (124,051.64) 757,870.08

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,080,656.73 683,474.54 (227,742.24) 3,536,389.03

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 8,761,660.03 3,016,546.35 (227.18) 11,777,979.20

ครุภัณฑ์โรงงาน 615,594.45 175,882.23 - 791,476.68

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 174,625.97 85,670.00 - 260,295.97

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,703.00 - - 7,703.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 176,064,362.12 17,442,307.50 (12,953,036.52) 180,553,633.10

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,001,857.44 55,074.97 (6,419.00) 2,050,513.41

ครุภัณฑ์อื่น 158,450.82 - - 158,450.82

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ 207,584,107.07 25,542,727.57 (16,222,925.77) 216,903,908.87

รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม 433,179,687.47 41,441,029.02 (16,225,669.51) 458,395,046.98
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หมายเหตุ 7  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559

เพิ่ม
ระหว่างปี

ลด
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

รำคำทุน

งานระหว่างก่อสร้าง 25,469,291.85 122,713,765.18 (145,162,557.03) 3,020,500.00

รวมทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 126,202,046.94 184,345,562.54

ค่ำเสื่อมรำคำประจ�ำปี 34,574,538.54 39,664,107.91

หมายเหตุ 8  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ 1 ต.ค. 2559

เพิ่ม
ระหว่างปี

ลด
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2560

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 88,755,491.61 31,912,700.00 (219,350.00) 120,448,841.61

รวม 88,755,491.61  31,912,700.00 (219,350.00) 120,448,841.61

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 76,734,539.04 7,193,654.23 (219,349.00) 83,708,844.27

รวม 76,734,539.04 7,193,654.23 (219,349.00) 83,708,844.27

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 12,020,952.57 36,739,997.34

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยประจ�ำปี 9,144,838.83 6,203,891.42

หมายเหตุ 9  เจ้าหน้ีระยะสั้น
หน่วย : บาท

2560 2559

เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ 9,179,396.67 -

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 514,040.93 1,338,888.08

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 28,444,984.60 -

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 745,126.64 702,606.34

ใบส�าคัญค้างจ่าย 1,285,463.73 654,717.25

รวมเจ้ำหนี้ระยะสั้น 40,169,012.57 2,696,211.67
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หมายเหตุ 10  เงินรับฝากระยะสั้น
หน่วย : บาท

2560 2559

เงินประกันผลงาน - 1,314,972.20

เงินประกันอื่น 690,582.02 584,939.00

รวมเงินรับฝำกระยะสั้น 690,582.02 1,899,911.20

หมายเหตุ 11  หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : บาท

2560 2559

ยอดยกมา 3,831,738.86 5,147,701.86

บวก รับเงินจากการชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4,797,908.00 2,916,422.00

หัก เงินใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ) - (4,232,385.00)

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,629,646.86 3,831,738.86

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า จ�านวน 8,629,646.86 บาท เป็นเงินท่ีได้รับชดใช้แทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน โดยรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าจะทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้นอกงบประมาณ 

เมื่อมีการตรวจรับงานจ้างเสร็จสิ้น ตามสัญญาหรือข้อตกลง

หมายเหตุ 12  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
หน่วย : บาท

2560 2559

สินทรัพย์รับบริจาคสุทธิ (ยกมา) 175,502.97 104,078.65

บวก รายการระหว่างงวด - 170,784.80

175,502.97 274,863.45

หัก รายการระหว่างงวด (รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค) (86,692.45) (99,360.48)

รวมรำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว (สุทธิ) 88,810.52 175,502.97
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หมายเหตุ 13  รายได้จากงบประมาณ
หน่วย : บาท

2560 2559

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 130,908,237.62 132,542,206.81

รายได้งบด�าเนินงาน 147,447,668.74 133,439,884.14

รายได้งบลงทุน 63,053,484.06 7,752,074.79

รายได้งบอุดหนุน 13,310,000.00 14,000,000.00

รายได้งบกลาง 79,147,028.70 73,709,320.56

รายได้งบรายจ่ายอื่น 579,072,463.82 585,673,562.34

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ     (1,538,634.60)    (1,048,693.96)

รวมรำยได้จำกงบประมำณปีปัจจุบัน-สุทธิ 1,011,400,248.34 946,068,354.68 

รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ  (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ำยในปีปัจจุบัน)

รายได้งบด�าเนินงาน 2,591,849.00 3,908,336.17

รายได้งบลงทุน 61,278,070.81 3,828,685.39

รายได้งบกลาง 52,227,391.50 22,372,475.22

รายได้งบรายจ่ายอื่น 4,915,000.00 40,000.00

รวมรำยได้จำกงบประมำณปีก่อน ๆ 121,012,311.31   30,149,496.78

รวมรำยได้จำกงบประมำณ 1,132,412,559.65 976,217,851.46

หมายเหตุ 14  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
หน่วย : บาท

2560 2559

เงินเดือน 114,524,825.78 118,025,321.34

ค่าล่วงเวลา 4,490,850.00 4,323,795.00

ค่าจ้าง 6,408,604.40 6,399,014.40

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11,396,166.68 9,984,819.85

เงินช่วยค่าครองชีพ - 8,103.76

ค่ารักษาพยาบาล 14,174,784.25 12,930,362.37

เงินช่วยการศึกษาบุตร 1,156,190.00 960,807.00

เงินชดเชย กบข. 1,489,287.91 1,484,003.04

เงินสมทบ กบข. 2,233,931.85 2,226,004.55

เงินสมทบ กสจ. 166,019.10 167,144.40

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 374,746.00 416,417.00

ค่าเช่าบ้าน 366,000.00 466,000.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,066,903.23 1,922,264.52

รวมค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 158,848,309.20 159,314,057.23
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หมายเหตุ 15  บ�าเหน็จบ�านาญ
หน่วย : บาท

2560 2559

บ�านาญ 41,351,160.57 36,734,091.92

เงินช่วยค่าครองชีพ 4,251,388.35 4,357,376.58

บ�าเหน็จ 1,133,295.00 1,183,166.90

บ�าเหน็จตกทอด 292,072.50 1,117,915.55

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 2,101,837.85 3,724,834.40

ค่ารักษาพยาบาล 9,034,889.92 6,559,091.89

เงินช่วยการศึกษาบุตร 152,515.00 120,230.00

บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 516,533.40 594,623.40

รวมค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 58,833,692.59 54,391,330.64

หมายเหตุ 16  ค่าตอบแทน
หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 5,020,850.00 4,751,300.00

ค่าตอบแทนอื่น 174,450.00 1,252,200.00

รวมค่ำตอบแทน 5,195,300.00 6,003,500.00

ในปีงบประมาณ 2560 ค่าตอบแทน จ�านวน 5,195,300 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะงานซ่ึงเป็นค่าเบีย้ 

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จ�านวน 4,196,000 บาท และ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการอืน่ ๆ  เช่น คณะกรรมการจดัหาพัสดแุละคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุเป็นต้นจ�านวน 999,300 บาท

หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย
หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,298,285.86 2,702,595.34

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 612,812.26 1,006,566.06

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 19,944,036.43 16,179,237.70

ค่าจ้างเหมาบริการ 27,447,453.12 22,985,154.14

ค่าธรรมเนียม 40.00 -

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 110,890.00 48,998.82

ค่าเช่า 8,718,215.30 10,179,590.76

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 19,693.50 62,443.14

ค่าประชาสัมพันธ์ 51,691,257.30 36,567,750.50

ค่าใช้สอยอื่น 639,884,557.49 594,665,246.63

รวมค่ำใช้สอย 751,727,241.26 684,397,583.09
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ปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้สอยอืน่ จ�านวน 639,884,557.49 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดัสร้าง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�านวน 579,442,867.69 บาท ค่าจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�านวน 44,036,000 บาท ค่าสร้าง

พระราชลญัจกร จ�านวน 12,626,800 บาท ค่ารบัรองและพธิกีาร จ�านวน 3,636,314.80 บาท และค่าใช้สอยอืน่ ๆ  จ�านวนเงนิ  

142,575 บาท

หมายเหตุ 18  ค่าวัสดุ
หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าวัสดุ 8,402,722.05 8,251,642.05

ค่าเชื้อเพลิง 460,196.56 421,563.43

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 1,217,434.12 -

รวมค่ำวัสดุ 10,080,352.73 8,673,205.48

หมายเหตุ 19  ค่าสาธารณูปโภค
หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าไฟฟ้า 6,207,808.37 6,435,606.86

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล 165,854.12 338,848.92

ค่าโทรศัพท์ 1,722,536.95 1,782,611.65

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,611,140.91 7,370,161.76

ค่าบริการไปรษณีย์ 352,123.00 369,371.00

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 14,059,463.35 16,296,600.19

หมายเหตุ 20  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หน่วย : บาท

2560 2559

ค่าเสื่อมราคา - อาคารส�านักงาน 15,760,631.02 13,739,583.83

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 134,926.69 134,926.70

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ส�านักงาน 3,718,376.70 1,847,268.60

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 68,887.68 106,638.63

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 683,425.30 559,531.30

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,016,319.17 2,540,667.46

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 175,882.23 185,938.40

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 85,670.00 85,670.00

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15,964,914.15 15,321,048.98

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 55,074.97 53,264.64

ค่าตัดจ�าหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,203,891.42 9,144,838.83

รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 45,867,999.33 43,719,377.37
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หมายเหตุ 21  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
หน่วย : บาท

2560 2559

บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ 55.00 -

เงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลก�าไร 13,310,000.00 14,000,000.00

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 13,310,055.00 14,000,000.00

ในปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเพือ่การด�าเนนิงาน - องค์กรไม่หวังผลก�าไร จ�านวน 13,310,000.00 

บาท เป็นเงินที่ใช้สนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 10,000,000 บาท 

และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จ�านวน 3,310,000 บาท เพื่อดูแล

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

หมายเหตุ 22  ผลสะสมจากการแก้ ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ในปีงบประมาณ 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีรายการปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข 

ข้อผิดพลาดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ส�านักงานงวดก่อนสูงไป จ�านวนเงิน 65,828.36 บาท

หมายเหตุ 23  ภาระผูกพัน
หน่วย : บาท

2560 2559

เงินงบประมาณ 21,942,632.92 67,637,222.15

งบกลาง 32,202,533.50 4,999,394.00

เงินนอกงบประมาณ 6,805,630.00 -

รวม 60,950,796.42 72,636,616.15

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภาระผูกพัน จ�านวน 60,950,796.42 บาท  

ประกอบด้วย เงินงบประมาณประจ�าปี 2560 จ�านวน 5 รายการ จ�านวน 21,942,632.92 บาท เงินงบกลางประจ�าปี 2559 

จ�านวน 3 รายการ จ�านวน 32,202,533.50 บาท และเงินนอกงบประมาณประจ�าปี 2560 จ�านวน 1 รายการ จ�านวน 

6,805,630.00 บาท ดังนี้

เงินงบประมำณ

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญา จ�านวน 3 รายการ จ�านวน 

6,706,250.00 บาท ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ  หน่วยงานมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญา 

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น จ�านวน 2 รายการ จ�านวน 15,236,382.92 บาท

งบกลำง

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญา 

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น จ�านวน 3 รายการ จ�านวน 32,202,533.50 บาท

เงินนอกงบประมำณ

- ภาระผกูพนัตามสญัญาจดัซือ้จดัจ้างพสัดแุละบรกิารอืน่ ๆ  หน่วยงานมภีาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง

พัสดแุละบริการอืน่ จ�านวน 1 รายการ จ�านวน 6,805,630.00 บาทรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบัุนและปีก่อน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน 
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ

งบบุคลากร 138,030,400.00 - - 132,329,596.86 5,700,803.14

งบด�าเนินงาน 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 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบด�าเนินงาน 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 : กำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์และกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

งบด�าเนินงาน 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�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�านวน 1,004,253,700 บาท โอนไปตัง้ไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย ส�าหรบังบกลาง  

รายการส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จ�านวน 

445,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โอนให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติด�าเนินการเบิกจ่ายแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาคประชาชนและอนุกรรมการ

ของโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ 20 ปี) จ�านวน 2,171,100 บาท คงเหลือ งบประมาณสุทธิ จ�านวน 1,001,637,600 บาท

งบประมาณคงเหลือ จ�านวน 8,387,679.56 บาท พับไปทั้งจ�านวน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559) 
(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ

งบบุคลากร 138,030,400.00 132,329,596.86 5,700,803.14

งบด�าเนินงาน 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 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบด�าเนินงาน 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 : กำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์และกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

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 -

(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีกรณี ไม่มีหน้ีผูกพันเพื่อน�ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ)
หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

งบด�าเนินงาน 428,000.00 369,418.00 58,582.00

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์กร

งบลงทุน 772,000.00 758,586.00 13,414.00

รวม 1,200,000.00 1,128,004.00 71,996.00

งบประมาณคงเหลือ จ�านวน 71,996 บาท พับไปทั้งจ�านวน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2559)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลำง รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์และพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกตำมโบรำณรำชประเพณี

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�านวน 88,896,566.50 บาท ขอขยาย 

ระยะเวลาเบิกจ่าย จ�านวน 88,896,566.50 บาท ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายกรณีมีหนี้ผูกพัน จ�านวน 

32,202,533.50 บาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จ�านวน 56,694,033 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2558)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบลงทุน 4,151,363.75 4,066,748.45 84,615.30

รวมทั้งสิ้น 4,151,363.75 4,066,748.45 84,615.30

งบประมาณคงเหลือ จ�านวน 84,615.30 บาท พับไปทั้งจ�านวน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2558)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสำรส�ำคัญที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์

งบลงทุน 4,999,394.00 4,999,394.00 -

รวม 4,999,394.00 4,999,394.00 -
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย : บาท

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบบุคลากร 123,038,900.00 - - 111,732,530.36 11,306,369.64

งบด�าเนินงาน 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 : กำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์และกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

งบบุคลากร 23,998,000.00 - - 22,537,314.93 1,460,685.07

งบด�าเนินงาน 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�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีได้รบัจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 960,045,700 บาท โอนไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย ส�าหรับงบกลาง 

รายการส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเป็น ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 จ�านวน 

6,315,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คงเหลืองบประมาณสุทธิ จ�านวน 953,730,700 บาท

ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณยอดคงเหลือ จ�านวน 13,005,158.96 บาท งบประมาณพับไปทั้งจ�านวน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558) 
(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

โครงกำรกำรก่อสร้ำงอำคำรจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสำรส�ำคัญที่มีค่ำทำงประวัติศำสตร์

งบลงทุน 25,000,000.00 20,000,606.00 4,999,394.00

รวม 25,000,000.00 20,000,606.00 4,999,394.00

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบด�าเนินงาน 2,922,924.27 2,922,924.17 0.10

งบลงทุน 8,328,198.70 4,176,834.95 4,151,363.75

รวม 11,251,122.97 7,099,759.12 4,151,363.85

รวมทั้งสิ้น 36,251,122.97 27,100,365.12 9,150,757.85

รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ปี 2558 จ�านวน 36,251,122.97 บาท เบิกจ่ายแล้ว 

ในปี 2559 จ�านวน 27,100,365.12 บาท คงเหลือ จ�านวน 9,150,757.85 บาท ขอขยายเวลาเบิกจ่ายทั้งจ�านวนเป็นรายการ

ก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารส�าคัญท่ีมีค่าทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็นเงินจากงบกลางท่ีเบิกจ่ายเป็น 

งบลงทุน จ�านวน 4,999,394 บาท และงบลงทุนจากผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตร ี

จ�านวน 4,151,363.75 บาท คงเหลือพับไป จ�านวน 0.10 บาท 



ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รำยงำนประจ�ำปี 2560144

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558) (ต่อ) 
(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี กรณี ไม่มีหน้ีผูกพัน รายการเงินจูงใจ)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี
(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบด�าเนินงาน 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 : กำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพระองค์และกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

งบด�าเนินงาน 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�านวน 1,485,285 บาท 

เพื่อน�ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ โดยน�าไปใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเพื่อการพัฒนาองค์กรได้ในอัตราร้อยละ 50  

ของจ�านวนเงินเหลือจ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.7/ว 45 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2548 และ 

กรมบัญชีกลางอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อเป็นงบลงทุน แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ

แผ่นดิน ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน จ�านวน 742,642.50 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  

ที่ กค 0412.3/032907 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2559 โดยเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559 จ�านวน 692,401.66 บาท  

คงเหลอื จ�านวน 50,240.84 บาท และมเีงนิงบประมาณคงเหลอือกีร้อยละ 50  ทีไ่ม่ได้ก่อหนีผ้กูพนั จ�านวน 742,642.50 บาท  

รวมเป็นเงินคงเหลือที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันพับไป จ�านวน 792,883.34 บาท

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2557) 
(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

ผลผลิตที่ 1 : กำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

งบลงทุน 804,765.00 804,765.00 -

รวมทั้งสิ้น 804,765.00 804,765.00 -
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ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รายงานรายได้แผ่นดิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

2560 2559

รำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี

รายได้ค่าขายหนังสือราชการ 277,440.00 272,460.00

รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 254,273.05 303,526.00

รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 9,000.00 -

รายรับจากการขายครุภัณฑ์ 11,850.00 -

รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 552,563.05 575,986.00

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 3,244.91 3,116.73

รายได้จากค่าปรับอื่น 574,440.00 29,525.00

รายได้เงินเหลือจ่าย 449,296.34 329,937.90

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น 39,696.83 62,423.45

รวมรำยได้อื่น 1,066,678.08 425,003.08

รวมรำยได้แผ่นดิน - นอกจำกภำษี 1,619,241.13 1,000,989.08

รวมรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 1,619,241.13 1,000,989.08

หัก รำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง (1,619,241.13) (1,000,989.08)

รำยกำรรำยได้แผ่นดินสุทธิ - -
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ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.) 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

ระเบียบว่าด้วยการด�าเนินงานและการบริหารงานท่ัวไปของส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

พ.ศ. 2549 ก�าหนดให้ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

ราชกจิจานเุบกษาเป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึง่ของส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  

มชีือ่เรยีกโดยย่อว่า “สคร.” ใช้ชือ่เป็นภาษาองักฤษว่า “Cabinet and Royal Gazette Publishing Office” เรยีกโดยย่อว่า  

“CGPO” โดยมีวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้บรกิารแก่ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัสือ่สิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ปวงในการจดัท�า

ราชกิจจานุเบกษา

2. ให้บรกิารแก่ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการจดัพมิพ์ประกาศนยีบตัรก�ากบัเครือ่งราชอสิริยาภรณ์  

สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์

3. ให้บริการแก่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

4. รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา

5. ให้บรกิารแก่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัแห่งอืน่หรอืประชาชน เช่น จดัพมิพ์หนงัสอืวารสาร กฎหมาย  

รายงานประจ�าปี ก�าหนดการต่าง ๆ  เป็นต้น

โดยสรุปส�านักพิมพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานุเบกษาจะมีภารกจิหลกั 4 ด้าน ตามรูปภาพ ดงันี้

ด�านจัดพ�มพ�หนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา

3
ด�านจัดพ�มพ�งานทั่วไป

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

1

ด�านจัดพ�มพ�
งานทั่วไปให�แก�

หน�วยงานของรัฐอื่น
และประชาชน

4 ด�านจัดพ�มพ�
ประกาศนียบัตร
กำกับเคร�่องราชฯ
สัญญาบัตรยศ
สัญญาบัตร
สมณศักดิ์

2
อำนาจหน�าที่

สคร.
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ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษาได้ให้บรกิารส่ือสิง่พมิพ์แก่ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรโีดยสรุป ดงันี้

1. ด้ำนกำรจัดท�ำหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ ส�านกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษาได้จดัพิมพ์

หนงัสือราชกจิจานุเบกษาให้แก่ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดงันี้

ล�าดับ ประเภท เร่ืองที่ประกาศ จ�านวน (ตอน)

1. ประเภท ก  
ฉบับกฤษฎีกา

ประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

129

2. ประเภท ข  
ฉบับทะเบียนฐานันดร

ประกาศเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญราชการสัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ ฯลฯ

61

3. ประเภท ค  
ฉบับทะเบียนการค้า

ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน 
จ�ากัด บริษัท จ�ากัด ฯลฯ

88

4. ประเภท ง  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป

ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ  นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค  
เช่น ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศส�านักนายก
รัฐมนตรี เรื่องวันหยุดราชการ ฯลฯ

115

5. ประเภท ง พิเศษ
ฉบับประกาศและงานทั่วไป

ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ  นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค 
กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน

337

รวม 730
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2. ด้ำนกำรจัดท�ำใบประกำศนียบัตรก�ำกับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์และสัญญำบัตรยศ

 2.1 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ดวงตรา ใบประกาศนียบัตรก�ากับ 

เครือ่งราชอสิริยาภรณ์และสญัญาบตัรยศ ดังน้ี

 2.2 ส�านกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษาได้จดัพมิพ์ ใบประกาศนยีบตัรก�ากบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย จ�านวน 245,465 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ ดิเรกคุณาภรณ ์
จ�านวน 400 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ จุลจอมเกล้า 
จ�านวน 600 ฉบับ

สัญญาบัตรยศ 
จ�านวน 91,600 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ มงกุฎไทย 
จ�านวน 37,004 ฉบับ

ประกาศนียบัตรฯ ช้างเผือก 
จ�านวน 1,400 ฉบับ
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3. ด้ำนกำรจัดพิมพ์งำนทั่วไปให้แก่ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาให้บริการการจัดท�าและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก ่

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีและหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น วารสารต่าง ๆ  แฟ้มเอกสาร เป็นต้น
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 4.2 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ จดัพมิพ์งานส�าคญัท่ัวไป เช่น หนงัสอืเกีย่วกบัความมัน่คง 

ของชาต ิเป็นต้น

4. ด้ำนกำรจัดท�ำและจัดพิมพ์งำนท่ัวไปให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ

 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานเุบกษาได้จดัท�าและจดัพมิพ์งานท่ัวไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น

 4.1 กรมรำชเลขำนุกำรในพระองค์ จัดท�าและจัดพิมพ์งานท่ัวไปของส่วนราชการในพระองค์ เช่น 

กล่องบรรจุพระราชโองการ กระดาษพระราชโองการ แฟ้มบรรจุเอกสารส�าคัญ เป็นต้น
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 4.3 ศำลฎีกำ จัดพิมพ์ค�าพพิากษาศาลฎกีา

คำพิพากษาศาลฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๕๙

คำพิ
พ

ากษ
าศาลฎีกา

พุ
ทธศักราช ๒

๕
๕

๙

เลมที่ ๔๔

คำพิพากษาศาลฎีกา
พุทธศักราช ๒๕๕๙

คำพิ
พ

ากษ
าศาลฎีกา

พุ
ทธศักราช ๒

๕
๕

๙

เลมที่ ๔๔
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การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
การพัฒนานวัตกรรมด้านการพิมพ์

ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนา

นวตักรรมการจัดท�าใบประกาศนยีบัตรก�ากบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทัง้ฉบบัด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพมิพ์เพ่ือสนอง

ตอบต่อนโยบายของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโดยสรุป ดังนี้

1. กำรด�ำเนินงำน

 1.1 จัดท�าโปรแกรมการเขียนข้อความลงบนใบประกาศนียบัตรฯ รายชื่อผู ้ได้รับพระราชทาน  

รวมทั้งจัดพิมพ์เล่ม ตอน วันที่และล�าดับที่ของผู้ได้รับพระราชทานลงบนด้านหลังใบประกาศนียบัตรฯ

 1.2 การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยการจัดท�าใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยการประทับ

เครื่องหมาย QR-CODE

 1.3 ส�านักพิมพ์ฯ ได้มีการบูรณาการการจัดท�าใบประกาศนียบัตรฯ ทั้งฉบับด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริหารงานสารสนเทศ เป็นต้น

2. ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

 การจัดท�าใบประกาศนยีบตัรฯ ด้วยเทคโนโลยกีารพมิพ์ (เฉพาะข้ันตอนของส�านกัพมิพ์ฯ) ช่วยลดขัน้ตอน

และระยะเวลาการด�าเนินงานจากระบบเดิมลงได้มาก เช่น กรณกีารจดัท�าใบประกาศนยีบตัรฯ จ�านวน 50,000 ฉบบั ระบบเดมิ  

ขั้นตอนด�าเนินงาน 20 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาประมาณ 163 วัน ระบบใหม่ ขั้นตอนการด�าเนินงาน 15 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา

ประมาณ 98 วัน เป็นต้น

เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอล
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ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี 

และราชกิจจานุเบกษามีการด�าเนินงานประกอบด้วยรายได้ 79.80 ล้านบาท รายจ่าย 54.23 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ  

25.59 ล้านบาท

รายได�

รายจ�ายกำไรสุทธิ





รายงานประจำาปี 2560
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภำคผนวก

ส่วนที่ 3
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หมำยเลขโทรศัพท์ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

รายนาม หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล

รายนามผู้บริหาร

นำยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลำส 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 2201

0 2280 9051 teerapong.w@soc.go.th 
teerapong04@yahoo.com

นำยสมโภชน์ รำชแพทยำคม 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2211

0 2280 9049 sompoch.r@soc.go.th

นำงสำวอ้อนฟ้ำ เวชชำชีวะ
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2221

0 2282 8087 onfa.v@soc.go.th 
onfavejj@yahoo.com

นำงณัฐฏ์จำรี อนันตศิลป์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2231

0 2280 9087 natjaree.a@soc.go.th

นำงอุดมพร เอกเอี่ยม
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2251

0 2280 9041 udomporn.a@soc.go.th

นำงวรรณวิมล สินุธก
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2273

- wanvimol.s@soc.go.th

นำยปัญญำพล ศรีแสงแก้ว
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกต�าแหน่งหนึ่ง

0 2282 9961 
0 2280 9000 
ต่อ 1601

0 2280 9059 panyapon.s@sco.go.th

นำงสมศรี นำคจ�ำรัสศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 2261

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

นำงสำวสำวิตรี ช�ำนำญกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองนิติธรรม 
อีกต�าแหน่งหนึ่ง

0 2280 9000  
ต่อ 1301

0 2282 8121 sawitre.c@soc.go.th

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นำงเพ็ชรำ ธรรมเสริมสุข 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษาฯ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร

0 2280 9000  
ต่อ 1901

0 2282 0141 phetchara.t@soc.go.th
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นำงสำวณฐัสพุณิ ชนประเสริฐ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนบุญัญติัทีเ่สนอคณะรฐัมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 1911

0 2280 9044 nattasupin.c@soc.go.th

นำงสำวยุภำ ทองถม  
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2280 9000  
ต่อ 1921

0 2280 1900  
0 2280 1901

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

นำยทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2280 9000 
ต่อ 1931

0 2280 9044 thaweewat.a@soc.go.th

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 0 2280 9000 
ต่อ 1942

0 2280 0141 acoc@soc.go.th

หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

ส�ำนักงำนบริหำรนโยบำยของ
นำยกรัฐมนตรี

0 2280 9000  
ต่อ 1951 - 1954

- -

1. ส�านักงานเลขาธิการ

นำงประไพ ด�ำสะกุล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

0 2280 9000 
ต่อ 1101

0 2280 9046 prapai.d@soc.go.th

นำงสำววัลภำ สุขผล 
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1111

0 2280 9046 wanlapa.s@soc.go.th

นำงวิบูลย์ลักษม์ มีชัย 
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

0 2280 9000 
ต่อ 1121

0 2280 9041 viboonlak.m@soc.go.th

นำยภัทรพงศ์ ดู่มณี 
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุและ
อาคารสถานที่

0 2282 8183 
0 2280 9000 
ต่อ 1131

0 2280 9041 pattarapong.d@soc.go.th

นำยชัยเปลว พงษ์อำรี
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

0 2280 9000 
ต่อ 1141

0 2280 9080 chaiplaw.p@soc.go.th

นำงนันทิรัตน์ แก้วภรำดัย 
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

0 2280 9000 
ต่อ 1151

0 2280 9043 nantirat.k@soc.go.th

นำงสำววรรณำ ศรีนนท์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1161

0 2280 6263 wanna.s@soc.go.th

นำงสำวพชัรำภรณ์ อุทยัพบิลูย์ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงานและ
ยุทธศาสตร์

0 2280 9000 
ต่อ 1181

0 2280 9080 patcharaporn.u@soc.go.th
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2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นำยนรุตม์ ธัญวงษ์
ผู้อ�านวยการกองการประชุม
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1201

0 2280 9091 narut.t@soc.go.th
narut1814@gmail.com

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวำระ
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี
- ว่าง -

0 2280 9000 
ต่อ 1221

0 2280 9066 -

นำยวิเชียร กรอุไรวัฒนำ
ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการและ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1231

0 2280 8155 wichian.k@soc.go.th

นำงล�ำพลึง เพ็งตะโก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

0 2280 9000 
ต่อ 1241

0 2280 9091 lampaung.p@soc.go.th

นำงพัชรำภรณ์ แพทอง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1211

0 2280 9091 patcharaporn.p@soc.go.th

3. กองนิติธรรม

นำงสำวสำวิตรี ช�ำนำญกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกองนิติธรรม
อีกต�าแหน่งหนึ่ง

0 2280 9000 
ต่อ 1301

0 2282 8121 sawitre.c@soc.go.th

นำยสมโภช ประเสริฐดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

0 2280 9000 
ต่อ 1304

- sompoch.p@soc.go.th

นำงสำวอลิสำ มำฬมงคล
ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 1

0 2280 9000 
ต่อ 1321

0 2282 8121 alisa.m@soc.go.th

นำงสำวสิริมำดำ ไพทีกุล
ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 2

0 2280 9000 
ต่อ 1331

0 2282 8121 sirimada.p@soc.go.th

นำยวิเชียร ค�ำชุม
ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายนโยบาย 3

0 2280 9000 
ต่อ 1341

0 2282 8121 wichien.k@soc.go.th

นำงบุณณิกำ วงศ์วำนิช
ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายอนุบัญญัติ

0 2280 9000 
ต่อ 1351

0 2282 8121 boonnika.w@soc.go.th

นำยอังกูร วำสนำยน
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี

0 2280 9000 
ต่อ 1361

0 2282 8121 angkoon.w@soc.go.th

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
- ว่าง –

0 2280 9000 
ต่อ 1311

0 2280 9058 -
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4. กองบริหารงานสารสนเทศ

นำงสำวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ
ผู้อ�านวยการกองบริหารงาน
สารสนเทศ

0 2280 9000 
ต่อ 1401

phontip.w@soc.go.th

นำยประวิทย์ อมรฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

0 2280 9000 
ต่อ 1404

prawit.a@soc.go.th

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ว่าง -

0 2280 9000 
ต่อ 1421

-

นำงจินตนำ งำมภูมิ
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

0 2280 9000 
ต่อ 1431

jintana.n@soc.go.th

นำงสำวกัญชลี จ�ำนงค์วงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
และมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1441

kanchalee.j@soc.go.th

นำงสำววันทนี เฉลิมชัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1411

0 2280 9076 wantanee.c@soc.go.th

5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นำงสำวกรุณำ จุฑำนนท์
ผู้อ�านวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

0 2280 9075
0 2280 9000 
ต่อ 1501

0 2282 8165
0 2280 1446

karuna.j@soc.go.th

นำงสำวอ้อวดี สุนทรวิภำต
ผูเ้ช่ียวชาญด้านพฒันาระบบการประชุม

0 2280 9000 
ต่อ 1504

0 2280 1446 orwadee.s@soc.go.th
orwadee@yahoo.com

นำงสำวสุภำวดี เลิศสถิตย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1521

0 2280 1446 supawadee.l@soc.go.th

นำงสำวสุภำพร กิตติเดโช
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1531

0 2280 1446 supaporn.k@soc.go.th

นำงอุทุมพร ปิ่นงำม
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1511

0 2280 8165 uthomporn.p@soc.go.th
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6. กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

นำยปัญญำพล ศรีแสงแก้ว
ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกต�าแหน่งหนึ่ง

0 2282 9961
0 2280 9000 
ต่อ 1601

0 2280 9059 panyapon.s@soc.go.th

นำยธวัชชัย จันทร์ไพศำลสิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล 
และติดตามมติคณะรัฐมนตรี

0 2280 9000 
ต่อ 1604

0 2280 9064
0 2282 8149

tawatchai.c@soc.go.th

นำยณฐพงศ์ วรรณรัตน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 1

0 2280 9000 
ต่อ 1621

0 2280 9061 natapong.v@soc.go.th

นำงสำวภิวงทอง สุวรรณรัตน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 2

0 2280 9000 
ต่อ 1631

0 2280 9064
0 2282 8149

phiwongtong.s@soc.go.th

นำงสำววรรณี ตั้งอำรมณ์มั่น
ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 3

0 2280 9000 
ต่อ 1641

0 2280 9061 wannee.t@soc.go.th

นำงสำวกฤษณำ นิลศรี
ผู้อ�านวยการกลุ่มที่ 4

0 2280 9000 
ต่อ 1651

0 2280 9064 kritsana.n@soc.go.th

นำยประเสริฐ โชคกิจ
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9062
0 2280 9000 
ต่อ 1611

0 2280 9064 prasert.c@soc.go.th

7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

นำงสำวปริยนงครำญ จงธรรมคุณ
รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการ 
กองส่งเสริมและประสานงาน 
คณะรัฐมนตรี

0 2282 8650
0 2280 9000 
ต่อ 1701

0 2280 1900 pariyanongcran.c@soc.go.th

นำงดำรำรัตน์ อินทโสภำ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประสานงานใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี 1

0 2280 9000 
ต่อ 1721

0 2280 1901 dararath.i@soc.go.th

นำงสำวปริยนงครำญ จงธรรมคุณ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานประสานงานใน
ภารกิจคณะรัฐมนตรี 2

0 2280 9000 
ต่อ 1731

0 2280 1900 pariyanongcran.c@soc.go.th

นำงดวงกมล แสงสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1711

0 2280 1901
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8. กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

นำยภูมินทร ปลั่งสมบัติ
ผู้อ�านวยการกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9070
0 2280 9000 
ต่อ 1801

0 2280 9070 phumintra.p@soc.go.th
pphumintra@yahoo.com

นำยสถำพร ทรงพร
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาลักษณ์

0 2280 9000 
ต่อ 1804

0 2280 9071 sathaporn.s@soc.go.th

นำยธวพงศ์ อ่อนนุช
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9000 
ต่อ 1805

0 2280 9070 thavapong.o@soc.go.th

นำยธีระพงษ์ รักษำยศ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานอาลักษณ์

0 2280 9000 
ต่อ 1821

- teerapong.r@soc.go.th

นำยชัยพร พงษ์จินดำกร
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสถาปนาและ
แต่งตั้ง

0 2280 9000 
ต่อ 1831

0 2280 9000 ต่อ 
1831

chaiyaphorn.p@soc.go.th

นำงสำวนิตยำ อภิชัยกิจด�ำรง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานลิขิต

0 2280 9000 
ต่อ 1851

0 2280 9072 nittaya.a@soc.go.th 

นำยชเนศ ไชยำนุกูล
ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

0 2280 9000 
ต่อ 1861

0 2280 9071 chanes.c@soc.go.th

นำงกรรณิกำ งำมท้วม
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานฐานันดร

0 2280 9000 
ต่อ 1871

0 2280 9086 kannika.n@soc.go.th

นำงสำวปรำณี สำสน์ธรรมบท
ผูอ้�านวยการกลุ่มงานราชกิจจานเุบกษา

0 2280 9000 
ต่อ 1881

0 2280 9048 pranee.s@soc.go.th

นำงสมศรี สวนแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2280 9000 
ต่อ 1811

0 2280 9072 somsri.s@soc.go.th
oom.somsuan@gmail.com

9. ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นำยศิริ เลิศธรรมเทวี
ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา

0 2244 8103 0 2243 0616



คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2560
ท่ีปรึกษาคณะท�างาน
นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานคณะท�างาน
นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะท�างาน
นางวรรณวิมล สินุธก ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสมศรี นาคจ�ารัสศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางประไพ ด�าสะกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นายนรุตม์ ธัญวงษ์ ผู้อ�านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

นางสาวสาวิตรี ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการกองนิติธรรม

นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ ผู้อ�านวยการกองบริหารงานสารสนเทศ

นางสาวกรุณา จุฑานนท์ ผู้อ�านวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองส่งเสริม 

และประสานงานคณะรัฐมนตรี

นายภูมินทร ปล่ังสมบัติ ผู้อ�านวยการกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข ผู้อ�านวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน 

ในโครงการทุนการศึกษาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 

และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

นางสาวยุภา ทองถม ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายศิริ เลิศธรรมเทวี ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักงานเลขาธิการ
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