คำนำ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
เพื่อใช้ เป็ น เครื่ องมื อในกำรถ่ำยทอดยุ ทธศำสตร์ตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยของรัฐบำล และแผนยุทธศำสตร์ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 25552558) ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ โดยก ำหนดให้ มี ก ำรด ำเนิ น โครงกำรและรำยกำรจั ด ซื้ อ จ้ ำ งจ้ ำ งที่ ส ำคั ญ ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และใช้ในกำรกำกับ ติดตำม ให้กำรดำเนินกำรโครงกำรและ
รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และสอดคล้องกับมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ตุลำคม 2557

สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
ในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักเลขาธิการ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ให้ ความส าคัญ แก่ก ารดาเนิ น การตามยุท ธศาสตร์ก ารสร้ า งความเป็น ธรรมในสั งคมของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายของรั ฐ บาล
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ นอกจากนี้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดาเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT Analysis) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสาคัญ ดังนั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงยังคงดาเนินการตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2558 (ฉบับปรับปรุง
ครั้ ง ที่ 4 เดื อ นตุ ล าคม 2556) คื อ “ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี ม าตรฐาน
ทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข้ า งต้ น ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดเป็ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ตามลาดับ โดยในส่ ว นของแผนปฏิบัติราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้มีการดาเนินโครงการและรายการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ส าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี รวม 22 รายการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000 บาท สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและ
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบตั ิที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการใน
พระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อน
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
จานวน
งบประมาณ
(บาท)
-

รายการ
จานวน
งบประมาณ
(บาท)
1
7,698,600

3

292,000

3

594,508,400

-

-

7

26,020,000

8

1,656,000

-

-

11

1,948,000

11

628,227,000
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แผนภาพแสดงจานวนโครงการ/รายการ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ (รวม 22 รายการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1 รายการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
3 โครงการ/3 รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
7 รายการ

แผนภาพแสดงงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์
(งบประมาณ 630,175,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
7,698,600 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2
594,800,400 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1,656,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3
26,020,000 บาท

หน้า
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แผนภาพแสดงจานวนโครงการ/รายการ
จาแนกตามผู้รับผิดชอบ (รวม 22 รายการ)
ศปท.
1 รายการ

สบก.
2 รายการ

กพร.
3 รายการ
สบส.
10 รายการ
สอค.
6 โครงการ

แหล่งงบประมาณในการดาเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 มาจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000 บาท แบ่งเป็น (1) การดาเนิน
โครงการ จานวน 1,948,000 บาท และ (2) การดาเนินรายการจัดซื้อจ้าง จานวน 628,227,000 บาท
ในส่ ว นของการติดตามผลการดาเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบั ติ
ราชการส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ กาหนดให้ มี การรายงานผล
การดาเนินโครงการต่อคณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเดือน
และจัดทารายงานผลการดาเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลักของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
วิสัยทัศน์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
หน่วยงานหลักทีม่ ีมาตรฐานทางวิชาการ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติ
และประชาชน

พันธกิจ
การพัฒนาสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นองค์กรที่มรี ะบบบริหารจัดการ
ความรู้ดา้ นวิชาการ ระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการ
กับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการ
ในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ
การจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย
1.2 การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สดุ
1.3 การนาองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงาน

(1) สร้างกลไกจัดการความเสี่ยงเพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตามกฎหมาย และทันต่อสถานการณ์
(2) พัฒนาแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ
2.3 พระราชลัญจกร ตราสาคัญ วัตถุและเอกสารสาคัญของแผ่นดินได้รับ
การรักษาและอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐาน

(1) จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณแก่หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐานและรักษาโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดว้ ยหลักการ
ที่ชัดเจนและรัดกุม
(4) เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) จัดให้มีการเก็บรักษาพระราชลัญจกร ตราสาคัญ วัตถุ และเอกสารสาคัญของ
แผ่นดินตามมาตรฐานที่กาหนด และมีการตรวจสอบมาตรฐานการเก็บรักษา
ตามหลักวิชาการ

3.1 การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีมีกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และงานด้าน
การบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

(1) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการ การปฏิบัตงิ าน และการประสานงานระหว่าง สลค.
กับส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง สลค. กับหน่วยงานต่าง ๆ

4.1 สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก รวมทั้ง มีแผนการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4.3 บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชีพ
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(1) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) พัฒนาการบริหารจัดการและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลง
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะการทางานแบบบูรณาการ
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน
(4) การสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินและ
ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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แผนที่ยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2555-2558)
วิสัยทัศน์ : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักทีม่ ีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ

มติคณะรัฐมนตรีไม่ขดั กฎหมาย

การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่อน
มีน้อยที่สุด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การนาองค์ความรูม้ าใช้ในการวิเคราะห์เพิม่ มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีการจัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน

การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไก
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่
สาธารณชนทั่วไป

การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และงานด้านการบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

พระราชลัญจกร ตราสาคัญ วัตถุและ
เอกสารสาคัญของแผ่นดินได้รับการรักษาและอนุรักษ์
อย่างมีมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน
การปฏิบัตภิ ารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ
มีมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก รวมทั้ง
มีแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
และปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงสร้างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักบริหารกลาง

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สานักนิติธรรม

สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
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ภารกิจสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี มีภ ารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐ มนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม
และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจ เกี่ย วกับประชาชน โดยพัฒ นาระบบข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจของ
ฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับการดาเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับ ส่ ว นราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐ มนตรีห รือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริ การและเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่า วสารของทางราชการเกี่ ยวกั บงานในอานาจหน้ าที่ แ ก่
ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนพัฒนาฯ
(ฉบับที่ 11)

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

นโยบายของรัฐบาล

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบประมาณ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงาน

คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต

การสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

การประสานงานกับส่วนราชการ
ในพระองค์และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบประมาณ

271,203,300 บาท

630,043,500 บาท
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2558
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่สาคัญที่กาหนดจะดาเนินการ รวมทั้งหมด 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 630,175,000 บาท แบ่งเป็น
โครงการ รวม 11 โครงการ งบประมาณรวม 1,948,000 บาท และรายการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 11 รายการ
งบประมาณรวม 628,227,000 บาท จาแนกตามยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบได้ดังนี้

จาแนกตามยุทธศาสตร์
โครงการ
รายการ
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่อง
1
7,698,600
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบัน
3
292,000
3
594,508,400
พระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
7
26,020,000
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและ
ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลใน
การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
8
1,656,000
จัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
รวม
11
1,948,000
11
628,227,000
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จาแนกตามผูร้ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

สานักบริหารกลาง
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
สานักนิติธรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ
สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบาย
พิเศษ
6. สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
7. สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
8. สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รวม

โครงการ
รายการ
จานวน
งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
2
18,200
2
107,000
8
33,718,600
3
3
1
11

29,2000
1,500,800
30,000
1,948,000

3

594,508,400

11

628,227,000

หน้า
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โครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์/ งบประมาณ
เป้าประสงค์
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ
2.1
80,000
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (สอค.)
2.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2.2
200,000
(สอค.)
2.3 โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพัระหว่
นธ์ าง
2.2
12,000
ประเทศตามราชประเพณีและการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ
ร่วมกับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักราชเลขาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ
(สอค.)
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
292,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผล
ในการปฏิบัติ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1
30,000
ในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ศปท.)
4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบส.)
4.3
65,000
4.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ(สบส.)
4.3
42,000
4.4 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ
4.3
750,000
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กพร.)
4.5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
4.3
90,800
อาเซียน (กพร.)
4.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (กพร.)
4.3
660,000
4.7 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สบก.)
4.4
10,200
4.8 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ (สบก.)
4.4
8,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
1,656,000
รวมทั้งสิ้น
1,948,000
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
- ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ทีส่ มพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค
 การดาเนินการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2–3 วัน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้มีการเผยแพร่ในส่วนภูมิภาค
o ผลลัพธ์ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ
ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จานวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์แเครื
ละ่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและ
ชมนิทรรศการได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มมากขึ้น
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. ตั้งคณะทางาน
2. สารวจพื้นที่ดาเนินการและประสาน
การเตรียมการ
3. จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ-อุปกรณ์
4. ดาเนินการ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
80,000

หน้า
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2.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
 การดาเนินการ จัดประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพระองค์ กับ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนาข้อบกพร่องต่า ง ๆ มาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกัน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สานักเลขาธิกา รคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการในพระองค์มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในพระองค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ลดลง
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. ตั้งคณะทางาน
2. ขออนุมัติโครงการ
3. รวบรวมข้อมูลฯ จัดทาเอกสาร
และจัดหาอุปกรณ์การสัมมนา
4. ประสานราชการหน่วยงาน
5. จัดประชุม
6. สรุปผลการประชุมสัมมนา

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
75,000
125,000
-

หน้า
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2.3 โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามราชประเพณี และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประ เทศร่วมกับ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักราชเลขาธิการ และกระทรวงต่างประเทศ
 การดาเนินการ จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
ร่วมกันระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักราชเลขาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
ทบทวนแนวทางและ มีการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณีฯ
o ผลลัพธ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักราชเลขาธิการ และกระทรวง การต่างประเทศ
สามารถแก้ไขปัญหาและกาหนดแนวทาง ปฏิบัติ ร่วมกันในงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ตามราชประเพณี ฯ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายการประสานงาน
ร่วมกัน
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนด
แนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่ าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ
รวมทั้งมีเครือข่ายการประสานงานระหว่างกัน
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค
จัดทาเอกสาร
จัดประชุม
สรุปผลการประชุม/แจ้งสรุปผลการ
ประชุมให้หน่วยงานทราบ/ถือปฏิบัติ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ
.
ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
57
เบิกจ่าย (บาท)
12,000
-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ
- ไม่มีโครงการ –

หน้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
 การดาเนินการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงาน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จานวน 4 ครั้ง
o ผลลัพธ์ ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้ รับ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และ
หลักการทรงงานเพิ่มมากขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครบถ้วน และแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้ รับ ความรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานเพิ่มมากขึ้น
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
30,000

หน้า
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4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชานาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแนวใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จานวน 15-50 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 65,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทาพ
ธิภ
และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ การปฏิบัติงานของผู้ เข้าร่วม
การอบรมเพิ่มขึ้น
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ขออนุมัติโครงการ
ติดต่อวิทยากร
เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม
จัดฝึกอบรม
- หลักสูตรที่ 1
- หลักสูตรที่ 2
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
50,000
15,000
-

หน้า
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4.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
 การดาเนินการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการของ
สานัก
บริหารงานสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ ของ สานัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
o ผลลัพธ์ การปฏิบั ติงานด้านระบบสารสนเทศของ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านระบบสารสนเทศ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศในภาพรวม
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

อนุมัติโครงการ
ดาเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
42,000
-

หน้า
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4.4 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จาเป็นต่อการปฏิ บัติราชการของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในสหสาชาวิชาที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการทดลอง
ฝึกปฏิบัติจริง ของบุคลากร สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การ ปฏิบัติภารกิจ ด้านคณะรัฐมนตรีและ
ราชการในพระองค์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางานระหว่างกันของบุคลากรสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี /ราชการในพระองค์ได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
o ผลลัพธ์ การจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี /การปฏิบัติงานเกี่ ยวกับราชการในพระองค์
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี /ราชการในพระองค์ของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ทางวิชาการ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
หรือกิจกรรมที่กาหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 70 ของคณะรั ฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจคณะรัฐมนตรี
/ราชการในพระองค์
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. กาหนดแนวทางจัดทาหลักสูตร
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการฝึกอบรม
- รุน่ ที่ 1
- รุน่ ที่ 2
4. สรุปผลการดาเนินการ
- รุน่ ที่ 1
- รุน่ ที่ 2
5. ติดตามและประเมินผล
- รุน่ ที่ 1
- รุน่ ที่ 2

ปี
57

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)

งบประมาณที่จะ
เบิกจ่าย (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

375,000
375,000
-

หน้า
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4.5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพือเตรี
่ ยมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การดาเนินการ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ
e-Learning ทั้งการอ่าน การเขียน และการฟัง ให้แก่บุคลากร สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ความเห็น แนวคิดและวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ SOC English Club
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,800 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ รู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )
เพิ่มขึ้น
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติงานของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) มากยิ่งขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 แผนการดาเนินโครงการ
ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. เบิกจ่าย (บาท)
ขออนุมัติโครงการ
ประสานผู้ให้บริการหลักสูตร
70,000
พัฒนาทักษะภาษาด้วย
ระบบ e-Learning
ดาเนินการฝึกอบรม
(เรียนรู้ด้วยตนเอง)
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
20,800
เพิ่มเติม (เดือนละ 1 ครั้ง)
ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม

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

หน้า
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4.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการองค์การ และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีให้แก่บุคลากรสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน 100 คน (2 รุ่น ๆ ละ 50 คน)
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 660,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่
บุคลากร สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการองค์กรและได้รับความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรทุกระดับ จานวน100 คน ได้รับการฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่สอดคล้อง
กับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ
ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น (เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน)
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
รุ่น รุ่น
660,000
1
2
รุ่น รุ่น
1
2
รุ่น รุ่น
1
2

หน้า
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4.7 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภั ย และฝึกทักษะ
ด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับเหตุ อัคคีภัยและการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน 120 คน (2 รุ่น ๆ ละ 60 คน)
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,200 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารกลาง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความชานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย
และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้มีความปลอดภัยในก
าร
ทางานและเกิดผลดีต่อองค์กร
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะและความชานาญในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินการ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
-

หน้า
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4.8 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรม ให้ ความรู้และทักษะการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จานวน 50 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารกลาง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร
o ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความชานาญในการใช้วิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และสามารถนามาใช้ในการปฏิ บัติงานและประสานแจ้งเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ
ใช้เครื่องวิทยุสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ความสามารถกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ทางราชการและใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
 แผนการดาเนินโครงการ
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. สรุปผลการดาเนินการ

ปี
ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
8,000
-

หน้า
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โครงการจาแนกตามผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

สบก.

1. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ
รวม
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านระบบสารสนเทศ
รวม
5. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค (สอค.)
6. โครงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ (สอค.)
7. โครงการประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี
และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ชาวต่างประเทศ
ร่วมกับ สลค. รล. และ กต. (สอค.)
รวม
8. โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ สลค.
9. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
รวม
11. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน สลค. (ศปท.)
รวม

กปค.
สบส.

สนธ.
สพต.
สวค.
สปค.
สอค.

กพร.

กตส.
ศปท.

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
4.4
4.4
4.3
4.3

งบประมาณ
(บาท)
10,200
8,000
18,200
65,000
42,000

2.1

107,000
80,000

2.2

200,000

2.2

12,000

4.3

292,000
750,000

4.3

90,800

4.3

660,000

4.1

1,500,800
30,000

รวมทั้งสิ้น

30,000
1,948,000

หน้า
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รายละเอียดโครงการจาแนกตามผู้รับผิดชอบ
สานักบริหารกลาง
โครงการ

ลักษณะโครงการ

1. โครงการฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึกทักษะด้านการวาง
แผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย
และการอพยพในเบื้องต้นให้แก่บุคลากร สลค.
จานวน 120 คน
2. โครงการฝึกอบรม
จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่อง
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ วิทยุสื่อสาร รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
วิทยุสื่อสารในราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร สลค.
จานวน 50 คน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้า
ประสงค์ จานวน (บาท)
ประเภท
4.4
10,200 งบรายจ่ายอื่น

4.4

รวม

8,000 งบรายจ่ายอื่น

18,200

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักนิติธรรม
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักบริหารงานสารสนเทศ
โครงการ

ลักษณะโครงการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านระบบ
สารสนเทศ

จัดอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่ให้แก่บุคลากร
สลค. จานวน 15-50 คน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการของสานักบริหารงาน
สารสนเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้า
ประสงค์ จานวน (บาท)
ประเภท
4.3
65,000 งบรายจ่ายอื่น
4.3

รวม

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -

42,000 งบรายจ่ายอื่น

107,000

หน้า
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สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โครงการ

ลักษณะโครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้า
ประสงค์ จานวน (บาท)
ประเภท
2.1
80,000 งบรายจ่ายอื่น

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับงานอาลักษณ์ งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
และครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ให้แก่ประชาชนและ
ผู้สนใจในส่วนภูมิภาค ปี 1 ครั้ง (2-3 วัน)
เจ้าหน้าทีของรั
่ ฐในส่วน
ภูมิภาค
2. โครงการจัดประชุม
จัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพระองค์ 2.2
สัมมนาเพื่อเพิ่ม
และ สลค. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการ
นาข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุกงารปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปใน
ราชการในพระองค์
แนวทางเดียวกัน
3 โครงการประชุมหารือ จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและ
2.2
เพื่อทบทวนแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระหว่างประเทศตามราชประเพณี และการขอ
ด้านความสัมพันธ์
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ระหว่างประเทศ
ชาวต่างประเทศร่วมกันระหว่างร่วมกับ สลค.
ตามราชประเพณีและ สรล. และ กต.
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ชาวต่างประเทศ
ร่วมกับ สลค. สรล. และ
กต.
รวม

200,000 งบรายจ่ายอื่น

12,000 งบรายจ่ายอื่น

292,000

หน้า
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โครงการ

ลักษณะโครงการ

เป้า
ประสงค์

1. โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ทางวิชาการที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการของ
สลค.

4.3
จัดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการในสหสาชา วิชา และเพิ่มพูนทักษะ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการทดลอง
ฝึกปฏิบัติจริงให้แก่บุคลากร สลค. จานวน100คน
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีและ
ราชการในพระองค์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โครงการพัฒนาทักษะ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
4.3
ทางด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร สลค.
เพือ่ เตรียมความพร้อม ผ่านระบบ e-Learning และชมรม
ในการเข้าสู่ประชาคม ภาษาอังกฤษ สลค.
อาเซียน
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อ จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
4.3
พัฒนาประสิทธิภาพการ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการบริหาร
บริหารจัดการภาครัฐ
จัดการองค์การ และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวใหม่
ให้แก่บุคลากร สลค. จานวน 100 คน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวน
ประเภท
(บาท)

750,000 งบรายจ่ายอื่น

90,800 งบรายจ่ายอื่น

660,000 งบรายจ่ายอื่น

รวม

1,500,800

กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ไม่มีโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โครงการ
1. โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ลักษณะโครงการ

เป้า
ประสงค์

การจัดนิทรรศการเฉลิ
มพระเกียรติจานวน4 ครั้ง

4.3

รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จานวน
ประเภท
(บาท)

30,000 งบรายจ่ายอื่น

30,000

หน้า
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รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1. การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบน
สบส.
7,698,600
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1
7,698,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สอค.
537,738,400
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สอค.
47,770,000
4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
สอค.
9,000,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
594,508,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย สาหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทดแทน
สบส.
170,000
ของเดิม
6. การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สบส.
13,030,000
7. การปรับปรุงบริการระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ
สบส.
5,000,000
(G-Cloud)
8. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่
สบส.
2,500,000
9. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมู ล (Database Server) สาหรับจัดเก็บ
สบส.
1,970,000
ข้อมูลระบบสารสนเทศอัตโนมัติ
10. การจัดหาระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต
สบส.
1,850,000
11. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย
สบส.
1,500,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
26,020,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
รวม
628,227,000
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
1. การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
 การดาเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้สามารถรองรับการใช้งานบน
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,698,600 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (30 วัน)
- งวดที่ 2 (150 วัน)
- งวดที่ 3 (180 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2
- งวดที่ 3

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

2,694,510
2,694,510
2,309,580

หน้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ทีส่ มพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การดาเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจานวนที่กาหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 537,738,400 บาท (รายจ่ายอื่น)
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประมาณการสร้างเครื่องราชฯ และ
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
2. จัดประชุม คกก. บริหารงานการสร้างซ่อมเครื่องราชฯ
3. ขออนุมัติดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างฯ
4. ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
5. ผู้รับจ้างดาเนินการ-ตรวจรับงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
150,000,000
387,738,400

3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การดาเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจานวนที่กาหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 47,770,000 บาท (รายจ่ายอื่น)
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
1. สารวจเครื่องราชฯ รับคืน
2. ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และ
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
3. จัดประชุม คกก. บริหารงานการสร้างซ่อมเครื่องราชฯ
4. ขออนุมัติดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างฯ
5. ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
6. ผู้รับจ้างดาเนินการ-ตรวจรับงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
47,770,000
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4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
 ดาเนินการ พิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ ตามจานวนที่กาหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000 บาท (งบดาเนินงาน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม/ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1
จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2
จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3
จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
4,500,000
200,000
4,000,000
300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ
5. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติทดแทนของเดิม
 การด าเนิน การ จั ดหาเครื่ องคอมพิว เตอร์แม่ข่าย จานวน 1 เครื่อง ส าหรับติด ตั้งโปรแกรมห้ องสมุ ด
อัตโนมัติทดแทนของเดิม
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 170,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล (45 วัน)
ตรวจรับงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)
170,000

หน้า

33

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558

6. การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 การด าเนิ น การ จั ด หาระบบและอุ ป กรณ์ ทั้ ง ในส่ ว นของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย เครื่ อ งลู ก ข่ า ย
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิ ม รวมทั้ง
การพัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบและอุปกรณระบบสารองสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,030,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม/ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (30 วัน)
- งวดที่ 2 (150 วัน)
- งวดที่ 3 (180 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2
- งวดที่ 3

3,909,336
4,560,332
4,560,332

7. การปรับปรุงบริการระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ
 การดาเนินการ ปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (60 วัน)
- งวดที่ 2 (150 วัน)
- งวดที่ 3 (180 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2
- งวดที่ 3

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการ
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8. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 การดาเนินการ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ เช่น อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยสาหรับการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งาน อุปกรณ์เครือข่าย โปรแกรม
บริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับองค์กร โปรแกรมการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน โปรแกรมส่งรหั ส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านสาหรับระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับประมวลผล
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (30 วัน)
- งวดที่ 2 (100 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

875,000
1,625,000

9. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สาหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อัตโนมัติ
 การดาเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอัตโนมัติ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,970,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน (120 วัน)
ตรวจรับงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1,970,000
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10. การจัดหาระบบบริหารจัดการช่องทางรับ-ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต
 การดาเนินการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องทางการรับ -ส่งข้อมูล (bandwidth) บนอินเทอร์เน็ต
เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์และ application ต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,850,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม/ร้อยละของการดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (30 วัน)
- งวดที่ 2 (100 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2

647,500
1,202,500

11. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย
 การดาเนินการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จานวน 1 ระบบ เพื่อให้ครอบคลุม
พื้นที่รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (งบลงทุน)
 ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี 2557-2558)
ปี
งบประมาณที่จะ
57 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจ่าย (บาท)

1.
2.
3.
4.

จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง
ส่งมอบงาน
- งวดที่ 1 (30 วัน)
- งวดที่ 2 (100 วัน)
5. ตรวจรับงาน
- งวดที่ 1
- งวดที่ 2

525,000
975,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มีรายการ –
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ส่วนที่ 3
การติดตามและ
การรายงานผลการดาเนินการ

แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม
(10)

รวมร้อยละ
ตามแผนการดาเนินกิจกรรม

(1)
(2)  แผนปฏิบัติราชการประจาปี
 แผนปฏิบัติการ ICT
(3)
(4)
จานวน
(5) บาท
(6)
(7)
(8)
หมายเลขโทรศัพท์
(9)

ร้อยละของ
กิจกรรม
(11)

ผลการดาเนินการตามกิจกรรม/
ปัญหาและอุปสรรค
(12)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกิจกรรม
(13)

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการจริง
(14)
(15)

รวมร้อยละ
ตามผลการดาเนินกิจกรรม

(18) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี)้
 เป็นไปตามกาหนดเวลา
 ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา)
สาเหตุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

งบประมาณ
ใช้ไป
(16)

หมายเหตุ
(17)
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ชื่อโครงการ/รายการ
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อผู้ประสานงาน
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คาอธิบายแบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 18 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1
ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ดาเนินการ
ช่องที่ 2
แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน
ช่องที่ 3
ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 4
งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ
ช่องที่ 5
จานวน ระบุจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ช่องที่ 6
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 7
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 8
ชื่อผู้ประสานงาน ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 10
กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 11
ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความสาคัญของกิจกรรมโดยกาหนดเป็นร้อยละ รวมทุก
กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 12
ผลการด าเนิ น การตามกิ จ กรรม/ปั ญ หาและอุ ป สรรค แสดงข้ อ มู ล หรื อ อธิ บ ายผลการ
ดาเนิ น การตามกิ จ กรรม และสาเหตุ ของปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ท าให้ ผ ลการดาเนิ น งาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 13
ร้อยละของผลการดาเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยกาหนดเป็นร้อยละ รวมความสาเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 14
ระยะเวลาดาเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะดาเนินกิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 15
ระยะเวลาดาเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ดาเนินการจริง
ช่องที่ 16
งบประมาณใช้ไป ใส่จานวนงบประมาณที่ใช้จริงในการดาเนินโครงการ/รายการ
ช่องที่ 17
หมายเหตุ ระบุคาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่องที่ 18
ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า
กาหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ 1. คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินโครงการต่อคณะทางานฯ ทุกเดือน และสานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.) จะจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. กรณีที่สานักและกองจัดทารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สปค. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-7, 10, และ 14
ให้เรียบร้อย โดยสานักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที่ 8-9, 11-13 และ 15-18
3. หากสานักและกองมีความจาเป็นต้องปรับแก้ ข้อมูลสาคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดาเนินการตามแผนจากที่เคยกาหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สปค. ด้วย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

อานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. สานักบริหารกลาง
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนาเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนาเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
(3) ให้ บ ริ ก ารและอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื่ อ งอื่ น ๆ
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิบั ติร าชการทั่ ว ไปของส านัก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี ซึ่งมิ ได้ก าหนดให้ เ ป็นอ านาจหน้าที่ ของ
ส่วนราชการใดในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐ มนตรีและคณะกรรมการรัฐ มนตรี
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับสานักนิติธรรม สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ลาดับที่ 1- 8 เป็นอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549
ลาดับที่ 9-11 เป็นอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลาดับที่ 12 เป็นอานาจหน้าที่ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549

หน้า

40

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558

3. สานักนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ปั ญหาข้ อ กฎหมายที่ ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี และแจ้ ง ค าสั่ ง ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายเพื่ อ น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนาร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจั ด ทาค าชี้ แจงและคาให้ ก ารต่ อศาล และองค์กรอิส ระต่ าง ๆ ตามรัฐ ธรรมนูญ และ
ประสานติดตามการดาเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ งานเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบร่า งกฎหมายและร่างอนุบัญญั ติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) ประสานงานกับรัฐสภา ในการนาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
(7) ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาพิพากษาและ
คาวินิจฉัยของศาล และเรื่องสาคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(8) ประสานการปฏิ บั ติง านกับ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บการประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(9) ตรวจสอบ จาแนกประเภทและจัดลาดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทาข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสาคัญต่าง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. สานักบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวม วิเ คราะห์ จั ดเก็ บ ประมวลข้ อ มูล และให้ บ ริก ารข้ อมู ล มติค ณะรัฐ มนตรี
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนาและจั ดระบบบริห ารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็ นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่ วยงานของรัฐ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งคาสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐ มนตรีและมติ
คณะกรรมการรั ฐ มนตรี ค ณะต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง1
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป1
(3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเ คราะห์ มติค ณะรั ฐ มนตรีที่ล้ า สมัย ไม่ชั ดเจน หรื อไม่ส อดคล้ องกั บ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
(4) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(5) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(6) กาหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดาเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่ นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1

คาสั่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 27/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจาสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานายการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อานวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัตริ าชการ และสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
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6. สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็ นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งคาสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐ มนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิ บั ติง านกับ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บการประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจั ดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี2
(2) ประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม และหน่ว ยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทาและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(3) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสนับสนุนการจัดทาคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อ
รั ฐ สภา จัด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี จั ด ท าข้ อ มูล ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนานโยบาย
ดัง กล่ า วไปปฏิ บั ติ รวมทั้ง จั ด ท าข้ อ มูล ความเห็ นของสมาชิ ก รั ฐ สภาต่ อ แนวนโยบายและผลการ
ดาเนินงานของรัฐบาล
(5) ด าเนิ น การพั ฒ นา ก าหนดวิ ธี ก าร แนวทาง รู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี

2

มติการประชุมหารือข้อราชการระดับผูบ้ ริหาร ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
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(6) ดาเนินงานศึกษาวิจั ยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(7) เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาองค์ ก ร จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี รายงานผ ล
การดาเนินงานประจาปี การบริหารการควบคุมภายในและการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนเร่งรั ด ติ ดตาม และพั ฒ นาตั ว ชี้วั ด เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) กาหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดาเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุ ณาในเรื่องต่ าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ราชประเพณี ตลอดจนการจั ด ท าประกาศพระบรมราชโ องการที่ มิ ใ ช่ ก ารเสนอกฎหมาย
เพื่อนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(4) ก าหนดมาตรฐ าน หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ การขอพระราช ทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ การขอพระราชทานและรั บ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ การขอรั บ ความเห็ น ชอบจากนายกรั ฐ มนตรี ใ นการรั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต่ า งประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอี ย ดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) วางระบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล และให้ บริ การข้อ มูล ฐานัน ดรของผู้ ไ ด้ รับ พระราชทานอิส ริย ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตาแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์3
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3

คาสั่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 46/2555 เรื่อง การโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าทีก่ ลุ่มบริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาปฏิบัตหิ น้าที่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
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9. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข องส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมินผล และจั ดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากับ ให้ ส่ ว นราชการในส านัก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรีดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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12. สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) จัดพิมพ์ป ระกาศนี ยบั ตรกากับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สั ญญาบั ตรสมณศักดิ์ และ
กาหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
(5) จัดทาธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
(6) จัดทาและจาหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้น รูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ
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