คำนำ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยคณะกรรมกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้วิเครำะห์ข้อมูลและพิจำรณำบรรจุโครงกำรต่ำง ๆ
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้อง
ตำมแผนปฏิบั ติรำชกำร พ.ศ. 2560 – 2565 ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนยุทธศำสตร์
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุน
กำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ นของคณะรั ฐมนตรี ” ซึ่ งโครงกำรต่ ำ ง ๆ ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบในหลั ก กำรจำก
คณะกรรมกำรดิจิ ทัล สำนั กเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแล้ ว เพื่อนำมำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒ นำ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

คณะกรรมกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ตุลำคม 2564

สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐำน





วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
โครงสร้ำงสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ภำรกิจสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
อำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

1
3
4
5
5

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ



สถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงสร้ำงภำพรวมระบบสำรสนเทศ

12
13

ส่วนที่ 3 : แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565





ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 จำแนกตำมโครงกำร
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ส่วนที่ 4 : วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร



วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร

21
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์
และกลยุทธ์ของ สลค.
แผนที่ยุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 -2565

24

ภำคผนวก




แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการดิจิทั ล
สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการติดตามและการรายงานผลการดาเนินการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแผนการดาเนินโครงการ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทย แผนปฏิ บั ติ ก ารด้า นดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้ น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ย
การพัฒ นาดิจิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่ง ได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ และยุท ธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ไว้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิ ทั ล ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึ ง ยุค สมั ย ในอี ก สองทศวรรษข้ างหน้ า
ที่ ป ระเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทั ล อย่างเต็ม ศัก ยภาพในการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน
2. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพทีท่ ั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ สลค. ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ คือ “สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี”
2. ยุทธศาสตร์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 – 2565 กาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อเป็นแนวทางนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของ สลค. รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และนาเสนอเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพั ฒ นาระบบติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัตงิ านในภารกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ ICT ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สลค.
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดให้มี การดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสอดคล้องและสนองตอบ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ สลค. และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ สลค. ดังนี้
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา
2. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร
3. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
4. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั
5. โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา

ความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ สลค. ยุทธศาสตร์ ICT สลค.
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่วนการติดตามและการรายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สลค. ในแต่ละปีนั้น
ได้กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินโครงการและประชุม คณะกรรมการดิจิทัล สลค. ในรอบระยะเวลา
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อติดตามและให้ข้อแนะนาในการแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อให้การดาเนิน
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

พันธกิจ
1. ใช้ อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ สนับ สนุ นการตั ดสิน ใจของคณะรัฐ มนตรีให้ถูก ต้อง
และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทสี่ าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรือ่ งเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้อง

-3-

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

โครงสร้างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สานักงานเลขาธิการ

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
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ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2559 กาหนดให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ ดังนี้
1. ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
4. ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐ
5. ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน
อานาจหน้าที่ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ดาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการ
ดาเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิ จของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่แก่ประชาชน
6. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ห รือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจและอานาจหน้าที่หน่วยงานภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. สานักงานเลขาธิการ
(1) จัดวางระเบียบและพัฒ นางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการ
นาเสนอเรื่อ งต่อ คณะรัฐมนตรี และการนาเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีห รือรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดาเนินการเกีย่ วกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(3) ให้บ ริก ารและอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ห้องประชุม และการรับ รองในเรื่องอื่น ๆ
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอ านวยการ งานเลขานุ ก าร และงานประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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(6) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการบริ ห ารงบประมาณของส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(7) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานอนุ รั ก ษ์ เ อกสารของคณะรั ฐ มนตรี งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ งานห้ อ งสมุ ด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการใดในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) ก าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ ระบบ รูป แบบ และวิธีก ารปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ ย วกั บ
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. กองนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือ คณะรัฐมนตรี และแจ้งคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย
และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การจัดท ามติค ณะรัฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อหารือมติ ค ณะรัฐมนตรีและ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธี ปฏิบัติในการนาร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจัดทาคาชี้แจงและคาให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการดาเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามณะรัฐมนตรี
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(5) ประสานงานกั บ รั ฐ สภาในการน าร่ า งกฎหมายและเรื่ อ งที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งขอรั บ
ความยิ น ยอมหรื อ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ สภาเสนอต่ อ รั ฐ สภา การรั บ ร่ า งกฎหมาย
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกต
ของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการไปยังรัฐสภาและ
ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมาธิการ
(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า
คาพิพากษาและคาวินิจฉัยของศาล และเรื่องสาคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. กองบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวม วิ เ คราะห์ จั ด เก็ บ ประมวล และให้ บ ริ ก ารข้ อมู ล มติ คณะรั ฐมนตรี
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประมวลมติ ค ณะรัฐ มนตรี รวมทั้ ง ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้องกั บ
การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรี ที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
แผ่นดิน
(3) ประมวล ติดตาม และเร่ง รัดการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ ยวข้องกั บยุท ธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(4) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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(5) กาหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดาเนินการตามนโยบาย
พิ เ ศษของคณะรัฐมนตรีและยุท ธศาสตร์ก ารบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรือ่ งทีก่ ระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ เสนอ
ต่ 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 การพัฒนา
ระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งคาสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การจัดท ามติค ณะรัฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อหารือมติ ค ณะรัฐมนตรีและ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) ก าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ ระบบ รูป แบบ และวิธีก ารปฏิบัติเ กี่ ยวกั บ การน าเรื่องที่ มิ ใ ช่
ร่างกฎหมายหรือ เรื่อ งที่ เ กี่ ยวกั บ กฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติ
คณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทา
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) รวบรวมข้อ มู ล ของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เ ป็นข้อมู ลในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสนับสนุนการจัดทาคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลง
ต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทาข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเ พื่ อ ประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนา
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทาข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและ
ผลการดาเนินงานของรัฐบาล
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(4) 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
ผู้ ป ระสานงานคณะรัฐ มนตรี และรั ฐ สภาให้เ ป็น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี
(5) ดาเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี แ ละการปฏิ บั ติ ง านของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(6) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
(7) เสนอแนะนโยบายและยุท ธศาสตร์พัฒ นาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติก ารประจ าปี รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี การบริหารการควบคุมภายในและการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) กาหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงาน
กับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดาเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา
หรื อ ขอพระราชทานพระมหากรุ ณ าในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามกฎหมาย หรื อ ระเบี ย บประเพณี
การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้น
จากตาแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดทาประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอ
กฎหมายเพื่อนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(4) ก าหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ สริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรั บ สนองพระมหากรุณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริยาภรณ์ การขอรับ ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีใ นการรั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต่ า งประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอี ยดประกอบ
แ บ บ เ ครื่ อ งรา ชอิ สริ ย า ภรณ์ แ ล ะ ก า ร วา ง แ ผน กา รสร้ า ง ก า ร ซ่ อ ม แ ละ การจ่ า ย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตาแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
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(6) ตรวจสอบ จาแนกประเภท และจัดลาดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทา
ข้อ มู ล ราชกิ จ จานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็ก ทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและ
เรื่องสาคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. ก ลุ ่ ม งานดูแ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรีย นทุน พระราชทานในโครงการทุ น การศึก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(1) ประสานการดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรียนทุ นพระราชทานในโครงการทุ นการศึ ก ษา สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานและกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การตรวจสอบด้ านการบริห าร การเงิน และการบัญ ชีของส านัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะ ให้คาปรึก ษาแก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกั บยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการภายในส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดาเนิน การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ า ง ๆ และ
ส่วนราชการในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร่ง รัด และก ากั บ ให้ส่วนราชการในส านัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับ ข้อ ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้ าที่ใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีและการคุ้ม ครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
(1) ให้บริการแก่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการ
จัดทาราชกิจจานุเบกษา
(2) ให้บริการแก่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์
(3) ให้บริการแก่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร
กฎหมาย รายงานประจาปี กาหนดการต่าง ๆ เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงสร้างภาพรวมระบบสารสนเทศ


สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิ บั ติ ก า รดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก า รคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

โครงสร้างภาพรวมระบบสารสนเทศ

ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี

ภารกิจด้านรัฐสภา

 ระบบ SOC Portal
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ภารกิจด้านการประสานราชการ
กับส่วนราชการในพระองค์

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์การ
(ระบบ Back Office)
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ภารกิจด้านประชาชน

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค.
ระบบสารสนเทศ

รายละเอียด

1. การเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศของ สลค.
1.1 ระบบสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลสาคัญของ สลค. (Soc Portal)
1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (https://saraban.soc.go.th)
2. ระบบสารสนเทศตามภารกิจ
2.1 ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี
1) ระบบงานติดตามสถานภาพเรื่อง ระบบสาหรับติดตามสถานภาพของเรื่องที่กระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี (ทุกกอง)
คณะรัฐมนตรี ที่อานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ค้นหารายละเอียด และ
จัดทารายงานได้
2) ระบบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
(กบส.)

3) ระบบข้อมูลประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.)
4) ระบบข้อมูลคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง (กบส.)
5) ระบบข้อมูลคณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภา (กบส.)
6) ระบบข้อมูลการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี (กสค.)
7) ระบบจัดวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.)
8) ระบบงานเพื่อเรียกดูระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
เครื่องแท็บเล็ต/ระบบสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.)
9) ระบบข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี
(กบส.)
10) ระบบลงทะเบียนผู้ชี้แจง
(กปค.)
11) ระบบแจ้งข่าวสาร (กบส.)

ข้อมูลสรุปสาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลสาเนาเอกสารมติคณะรัฐมนตรี
และเอกสารประกอบ ข้อมูลรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี และข้อมูลการจาแนก
ประเภทหมวดหมูข่ องมติคณะรัฐมนตรี แต่ละเรื่อง โดยจัดเก็บข้อมูลจากปัจจุบัน
ย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2475
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่ในเรื่องที่น่าสนใจ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี, โดยกฎหมาย และอื่น ๆ
รายละเอียดประกอบด้วยอานาจหน้าที่พร้อมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุด
ข้อมูลรายชื่อคณะรัฐมนตรีและการดารงตาแหน่งตั้งแต่ชุดที่ 1-ปัจจุบัน
พร้อมทั้งข้อมูลการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในแต่ละชุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

โปรแกรมหรือเว็บไซต์
สาหรับเรียกใช้งาน

https://portal.soc.go.th

https://portal.soc.go.th
หรือ
เว็บไซต์ สลค.
https://www.soc.go.th
https://portal.soc.go.th
หรือ
เว็บไซต์ สลค.
https://www.soc.go.th
https://portal.soc.go.th
https://portal.soc.go.th
https://portal.soc.go.th

ผู้ใช้งาน

กองที่มีภารกิจใน
การจัดทาเรื่อง
เสนอ
คณะรัฐมนตรี
กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
สานัก กอง กลุ่ม
ศูนย์ ภายใน
สลค.
กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

ระบบจัดทาข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี สามารถผลิตแผ่นซีดี
และเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเว็บ application ได้ในกรณียกเลิก
การผลิตแผ่นซีดี ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบเรียกดูระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ได้
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต และสามารถเรียกดูสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีแต่ละสัปดาห์ได้

https://portal.soc.go.th
ระบบ M-VARA

กปค.

ระบบ M-VARA

คณะรัฐมนตรี
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของ สลค. ได้แก่ ข้อมูล
คณะกรรมการ ข้อมูลการดารงตาแหน่งในคณะรัฐมนตรีและการเป็นสมาชิก
รัฐสภา ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ และเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง
ข้อมูลผูต้ ้องขังจากกรมราชทัณฑ์ และข้อมูลข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสาหรับบันทึกข้อมูลผูม้ าชี้แจงที่มานาเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้ง ตลอดจน
จัดพิมพ์รายชื่อผูม้ าชี้แจง และผังที่นั่งผู้มาชี้แจงได้
เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในลักษณะข้อความ รูปภาพ
หรือเอกสาร PDF ไปยังผู้ใช้งาน โดยสามารถแสดงข้อความบน Smartphone
หรือเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งใช้งานได้กบั ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

https://portal.soc.go.th

กอค.

http://vararegis.soc.go.th/

กปค.

ระบบแจ้งข้อมูล

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กนธ.

https://portal.soc.go.th

กนธ.

โปรแกรมทะเบียนฐานันดร

กอค.

2.2 ภารกิจด้านรัฐสภา
1) ระบบติดตามสถานภาพ
ระบบเพื่อการติดตามสถานภาพการเสนอร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ
ร่างกฎหมาย (กนธ.)
2) ระบบข้อมูลความเห็นกฤษฎีกา ข้อมูลสรุปความเห็นกฤษฎีกาฉบับย่อ ประกอบด้วย สรุปประเด็นสาคัญ และ
(กนธ.)
กฎหมายหลักที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ สคก. มีความเห็นเสนอกลับมายัง สลค.
2.3 ภารกิจด้านการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
1) ระบบข้อมูลทะเบียนฐานันดร
ข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผูไ้ ด้รบั
(กอค.)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ปี 2510 ถึงปีปัจจุบัน เพื่อใช้
ในการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแก่ส่วนราชการและบุคคลที่ขอรับบริการ
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แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
ระบบสารสนเทศ

รายละเอียด

2) ระบบงานเขียนประกาศนียบัตร
กากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตร
ยศด้วยพล็อตเตอร์ (กอค.)
3) ระบบข้อมูลการขอพระราชทาน
ความเป็นธรรม (กอค.)
4) ระบบข้อมูลการขอพระราชทาน
อภัยโทษ (กอค.)

เพื่ออานวยความสะดวกในการเขียนใบประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ ด้วยโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายชื่อ
และเขียนประกาศนียบัตรด้วยพล็อตเตอร์
เพื่อติดตามสถานภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานความเป็นธรรม และ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ

5) ระบบข้อมูลการสถาปนาและ
แต่งตั้ง (กอค.)
6) ระบบข้อมูลทะเบียนฐานันดร
ประวัตสิ มาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน (กอค.)
2.4 ภารกิจด้านประชาชน
1) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
(กอค.)

โปรแกรมหรือเว็บไซต์
สาหรับเรียกใช้งาน
โปรแกรมการพิมพ์ประกาศนียบัตร
เครื่องราชฯ และสัญญาบัตร

ผู้ใช้งาน
สอค.

https://portal.soc.go.th

กอค.

เพื่อติดตามสถานภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษของ
นักโทษแต่ละราย
ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลการสถาปนาและแต่งตั้ง

https://portal.soc.go.th

กอค.

https://portal.soc.go.th

กอค.

เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า เช่น ทะเบียนประวัตริ าชวงศ์ ทะเบียนประวัติฝ่ายหน้าและ
ฝ่ายใน รวมทั้งการจัดพิมพ์เอกสารรูปเล่มทะเบียนประวัตสิ มาชิกแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ระบบข้อมูลทะเบียนฐานันดร
ประวัตสิ มาชิกแห่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

กอค.

ข้อมูลเนื้อหากฎหมายและข้อมูลสาคัญที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนรับทราบตั้งแต่ปี 2427-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค้นหาอย่างง่ายจากชื่อ
เรื่อง หรือค้นหาด้วยเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ประเภทเรื่อง หรือวันที่ประกาศราช
กิจจานุเบกษาได้

www.mratchakitcha.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
และประชาชน
ทั่วไป

https://www.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
และประชาชน
ทั่วไป
กอค. และ
ผู้ได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชฯ

2) เว็บไซต์สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (กบส.)

ข้อมูลข่าวสารของ สลค. ที่เผยแพร่แก่ประชาชนทางอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อมูล
ที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี สลค. ข้อมูลตามภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข่าวสารนานาสาระ เป็นต้น

3) ระบบข้อมูลทะเบียนฐานันดร
บนอินเทอร์เน็ต (กอค.)

เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ประวัติการได้รับ
พระราชทานเครือ่ งราชฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนฐานันดรได้ด้วยตัวเอง

2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์การ (ระบบ Back Office)
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เช่น การรับ การส่ง การติดตาม
สถานภาพเอกสาร เป็นต้น
ข้อมูลบุคลากรของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เช่น ประวัติ
2) ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) (สลธ.)
การศึกษา/ฝึกอบรม ประวัติการรับราชการ ประวัติการเลื่อนตาแหน่งและ
ขั้นเงินเดือน และสถิติวันลา เป็นต้น
เพื่อการตั้งเบิกจ่าย การส่งข้อมูลภาษี รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงาน
3) ระบบงานบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ (GFMIS) (สลธ.)
งบประมาณทั่วไป
เพื่อคานวณเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง คานวณภาษี พิมพ์ slip
4) ระบบงานเงินเดือน (สลธ.)
เงินเดือน และพิมพ์รายงานส่งธนาคารและส่งกรมบัญชีกลาง
เพื่อเก็บรักษาข้อมูลจานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับคืน/คงคลัง สาหรับเครื่องราชฯ
5) ระบบข้อมูลพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)
ชั้นสูง เครื่องราชฯ โบราณ อานวยประโยชน์แก่การวางแผนจัดสร้างและซ่อม
เครื่องราชฯ และการควบคุมตรวจสอบจานวนเครื่องราชฯ
เพื่ อจั ดเก็ บและสื บค้ นข้ อมู ลสถานภาพโครงการต่ าง ๆ ที่ ด าเนิ นการในแต่ ละ
6) ระบบติดตามสถานภาพ
โครงการ (กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
ปีงบประมาณ ระบบออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา/เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ เช่น สถานะโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย เป็นต้น
ระบบส าหรั บตรวจสอบห้ องว่ าง และด าเนิ นการจองห้ องประชุ มตามวั นเวลา
7) ระบบจองห้องประชุม
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
ที่ต้องการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดประกอบอื่นที่ต้องการ เช่น อาหารว่าง อุปกรณ์
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
ระบบสาหรับการจองยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ เป็นระบบที่พัฒนา
8) ระบบจองยานพาหนะ
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
ขึ้นใหม่ เพื่อลดกระดาษ ทาให้การจองยานพาหนะ สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจน
สามารถจัดเก็บสถิติการใช้งานได้
ระบบกลางสาหรับเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สานัก/กองต้องการประชาสัมพันธ์บน
9) ระบบข้อมูลกระดาน
ประชาสัมพันธ์
หน้า Soc Portal ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวก สามารถกาหนด
ความสาคัญ/เร่งด่วนของข่าวที่ต้องการเผยแพร่ได้
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www.thanundon.soc.go.th

ระบบงานเฉพาะ

SAPlogon

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
สลธ. ข้าราชการ
สลค. (เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล)
สลธ.

SAPlogon

สลธ.

http://10.1.8.99/stock
system/backend

กอค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

http://dpis.soc.go.th:8080/

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
ระบบสารสนเทศ
10) ระบบข้อมูลหนังสือเวียน
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)

รายละเอียด
ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลหนังสือเวียนต่าง ๆ ภายใน สลค. สามารถ
เรียกดูเรือ่ งและเอกสารและรายงานสถิตไิ ด้ สามารถดูรายละเอียดผู้อ่านและไม่อ่าน
หนังสือเวียนได้ ตลอดจนกาหนดให้ผู้อ่านตอบกลับหนังสือเวียนดังกล่าวได้ ทั้งนี้
สามารถใช้ระบบนีท้ ดแทนการเวียนหนังสือด้วยกระดาษได้

11) ระบบจัดการองค์ความรู้ (KM) ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ซึ่งกอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถ
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
ใช้งานในการจัดเก็บและเผยแพร่ขอ้ มูลองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานได้
ระบบสาหรับการแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์และระบบงานสารสนเทศ
12) ระบบ Help Desk
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
สามารถบันทึกข้อมูลผูแ้ จ้ง/ปัญหา/ผู้ดาเนินการแก้ไข/ผลการแก้ไขได้
ซึ่งจะทาให้การรับแจ้งและการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ สลค. เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถติดตาม
การดาเนินการได้ในทุกขั้นตอน
13) ระบบข้อมูลตราเครื่องหมาย ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นรายละเอียด/รูปภาพตราเครื่องหมายราชการ
ราชการ (กอค.)
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นาขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลการมอบหมายจากเลขาธิการ
14) ระบบการมอบหมาย
คณะกรรมการและอนุกรรมการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหาร สลค. เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมเป็น
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลธ.)
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูรายงานได้
ทาให้การมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่ซ้าซ้อนกัน
ระบบสาหรับจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลการติดต่อของบุคลากร สลค. ได้
15) ระบบสมุดโทรศัพท์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กบส.)
ประกอบด้วย รายชื่อ ตาแหน่งงาน สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยออกแบบระบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลและโทร.ออกจาก
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ ด้ทันที
ระบบสาหรับบันทึกและพิมพ์วันลา อนุมัติวันลา จัดพิมพ์รายงานการลา และ
16) ระบบวันลาและลงเวลา
ปฏิบัติงาน สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การลงเวลาปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร สลค.
(กอง กลุ่ม ศูนย์ ภายใน สลค.)
ให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ไ ด้ ส ะดวก
17) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(ELIB) (สลธ.)
รวดเร็ ว มากขึ้ น
18) ระบบฐานข้อมูลภาพ (สลธ.) เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภาพเหตุ ก ารณ์ บุ ค คลสาคั ญ ของการบริ ห ารราชการ
แผ่ น ดิ น และวั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ได้ รั บ การพั ฒ นาและจั ด เก็ บ โดยระบบ
ที่ เ ป็ น มาตรฐาน รวมทั้ ง มี ก ารใช้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ภาพ
19) ระบบการเผยแพร่ราชกิจจา เป็ น ระบบที่ ส ามารถจั ด เตรี ย มเรื่ อ ง ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนรั บ เรื่ อ งจาก
นุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ (กอค.)
ส่ ว นราชการ จั ด รู ป แบบเอกสาร ตลอดจนดาเนิ น การเผยแพร่ เ รื่ อ ง
ที่ ป ระกาศราชกิ จ จานุ เ บกษาบนเว็ บ ไซต์ ร าชกิ จ จานุ เ บกษา
เพื่ อ บั น ทึ ก และเรี ย กดู ร ายงานการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของครุ ภั ณ ฑ์
20) ระบบสารสนเทศทะเบียน
ครุภณ
ั ฑ์ (สลธ.)
การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ใ ช้ ง านของครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด หมวดหมู่ ป ระเภท
ครุ ภั ณ ฑ์ ต ามการจาแนกประเภทของสานั ก งบประมาณ
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โปรแกรมหรือเว็บไซต์
สาหรับเรียกใช้งาน
https://portal.soc.go.th

ผู้ใช้งาน
กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.
สลธ. และ
ผู้บริหาร สลค.

https://portal.soc.go.th

https://portal.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

http://fingerscan.soc.go.th:82

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

สลธ.

โปรแกรม Fotostation

สลธ.

http://rkjpublic.soc.go.th

กอค.

https://portal.soc.go.th หรือ
http://karupun.soc.go.th

กอง กลุ่ม ศูนย์
ภายใน สลค.

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ยุท ธศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1 : ก า ร ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สร้ า ง
นวั ต กรรมในภารกิ จ หลั ก ของ
สลค.

ระบบ ICT สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการและการเปลี่ ย นแปลงระบบใน
อนาคตเพื่ อสนับสนุนให้ ภ ารกิจหลั กของ
สลค. ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จ านวนระบบงานที่ พั ฒ นาขึ้ น มา
ใหม่ หรือระบบงานที่มีการปรับปรุง
โดยน านวั ต กรรมหรื อ เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การบริ ห าร การบริหารจัดการให้ระบบสารสนเทศและ
จั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ อุป กรณ์สารสนเทศที่มีอยู่หรือที่จะจัดหา
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และมีความ
ทันสมัย

ร้ อ ยละของบุ ค ลากร สลค. ที่ มี
ความเห็นว่า ระบบสารสนเทศและ
อุปกรณ์ IT ตรงกับความต้องการใช้
งานและทันสมัย

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การพั ฒ นา ระบบ ICT ของ สลค. มีความมั่นคง
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ ปลอดภัย
ก ารสื่ อ ส ารให้ มี ค ว าม มั่ น ค ง
ปลอดภัย

3.1 มี น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ใน
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ด้ านสารสนเทศ ส านั ก เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ได้รับความเห็นชอบ
และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3.2 ระบบไม่ ได้ รั บ ความเสี ย หาย
หรือถูกโจมตีจากภัยคุกคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้าง 4.1 บุคลากรด้าน ICT ของ สลค. มีความรู้ 4.1 บุ ค ลากรด้ า น ICT ผ่ า นการ
และพัฒนาทักษะด้าน ICT ของ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
อบรมเฉพาะด้านที่มีประกาศนียบัตร
บุคลากร สลค.
จานวนเพียงพอต่อภารกิจ
รับรองปีละ 3 คน
4.2 บุ คลากรของ สลค. มีความรู้พื้นฐาน 4.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค.
ด้าน ICT เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ผ่ านเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น
ส ม รรถ น ะ ด้ าน ดิ จิ ทั ล (Digital
Literacy)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ สลค. และ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลค.
ยุทธศาสตร์ สลค.

ยุทธศาสตร์ ICT สลค.

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 1

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 1

การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในภารกิจหลักของ สลค.

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 2

การพัฒนาระบบติดตามผล
การดาเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
สาคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ ICT ที่ 4
ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5

การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
ด้าน ICT ของบุคลากร สลค.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่

ยุทธศาสตร์
สลค. ที่

โครงการ

งบประมาณ
จานวน (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา

4

2 โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร

5

3 โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

5

6,789,100
ปี 64 = 2,000,000
ปี 65 = 4,789,100
8,580,000
ปี 64 = 1,926,000
ปี 65 = 6,654,000
47,157,000

4 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
5 โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา

5
3

11,000,000
1,486,200

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

71,086,300

รวมจานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 71,086,300 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ 2565

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 จาแนกตามโครงการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย โครงการ
จานวน 5 โครงการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 71,086,300 บาท
แผนภาพแสดงงบประมาณจาแนกตามโครงการ
โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
2%

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การประกาศราชกิจจานุเบกษา
7%

โครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนฐานันดร
9%

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
16%

โครงการปรับปรุงระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
66%
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ส่วนที่ 4
วิธกี ารติดตามและการรายงาน
ผลการดาเนินการ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธกี ารติดตามและการรายงานผลการดาเนินการ
วิธีการติดตามและการรายงานผลการดาเนินการเป็นการผลักดันให้มีการดาเนินงานไปตาม
แผนเพื่อให้ได้ผลและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจแก้ไขและปรับปรุงโครงการที่จะดาเนินการต่อไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการดิจิทัล สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จึงได้กาหนดแนวทางวิธีการติดตามและการรายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
ระยะที่
1
2
3

ครอบคลุมผลการดาเนินการ
ช่วงเวลา
1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน
1 ตุลาคม – 30 กันยายน

ระยะเวลา
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
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สานัก/กอง
ส่งรายงานให้ สบส.
ปลายเดือนมีนาคม
ปลายเดือนมิถุนายน
ปลายเดือนกันยายน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ …....(...................................)
ชื่อโครงการ
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
จานวน
ชื่อผู้ประสานงาน
กิจกรรม
(6)

(1)
(2)  แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
(3)
(4)
(5)
ร้อยละของ
กิจกรรม
(7)

 แผนปฏิบัติการดิจิทลั

ผลการดาเนินการตามกิจกรรม/
ปัญหาและอุปสรรค
(8)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกิจกรรม
(9)

รวมร้อยละ
ตามผลการดาเนินกิจกรรม
ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้) (14)
 เป็นไปตามกาหนดเวลา
 ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา)
สาเหตุ

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการจริง
(10)
(11)

งบประมาณ
ใช้ไป
(12)

แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด (15)
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
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หมายเหตุ
(13)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คาอธิบายแบบรายงานผลการดาเนินโครงการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แบบรายงานผลการดาเนินโครงการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 15 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1 ชื่อโครงการ
ระบุชื่อโครงการที่ดาเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ช่องที่ 2 แผนงาน
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน
ช่องที่ 3 ผู้รับผิดชอบ
ระบุสานัก/กอง ผู้เป็นเจ้าของโครงการ
ช่องที่ 4 งบประมาณ
ระบุจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
ช่องที่ 5 ชื่อผู้ประสานงาน
ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการ
ช่องที่ 6 กิจกรรม
ระบุกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
ช่องที่ 7 ร้อยละของกิจกรรม
ระบุร้อยละของแต่ละกิจกรรม
ช่องที่ 8 ผลการดาเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค
แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการดาเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคที่ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
ช่องที่ 9 ร้อยละของผลการดาเนินการตามกิจกรรม
ระบุร้อยละของผลการดาเนินการแต่ละกิจกรรม
ช่องที่ 10 ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ระบุเดือน ปี ที่ดาเนินการของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ
ช่องที่ 11 ระยะเวลาดาเนินการจริง
ระบุเดือน ปี ที่ดาเนินการจริง
ช่องที่ 12 งบประมาณใช้ไป
ระบุจานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
ช่องที่ 13 หมายเหตุ
ระบุคาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่องที่ 14 ประเมินสถานะโครงการ
ให้ระบุผลการประเมินสถานะโครงการโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง 
หากผลการดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนดให้ระบุสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาด้วย
ช่องที่ 15 ผลดาเนินการตามตัวชี้วัด
ระบุผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด โดยรายงานผลผลิต แลผลลัพธ์ของโครงการ
เพื่อเป็นการแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ
1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

สานัก/
กอง
กบส.,
กอค.

2. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร

กบส.,
กอค.

3. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
5. โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

กบส.
กบส.
กบส.,
กอค.
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งบประมาณ (บาท)
6,789,100
ปี 64 = 2,000,000
ปี 65 = 4,789,100
8,580,000
ปี 64 = 1,926,000
ปี 65 = 6,654,000
47,157,000
11,000,000
1,486,200
71,086,300
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
เป้าประสงค์ที่ 4.1
ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งบปี 64-65)
1. หลักการและเหตุผล
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งคือ การจัดทาเรื่องเพื่อประกาศ
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการรั บ เรื่ อ งจากส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ องค์ ก รต่ า ง ๆ
ที่ต้องการส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จัดรูปแบบ และเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547
โดยเรื่องที่จะนาลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาได้จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1.1 เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.3 เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่เป็น
เรื่องสาคัญที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ปัจจุบันการนาส่งเรื่องมาประกาศราชกิจจานุเบกษายังดาเนินการเป็นเอกสาร โดยส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานจะต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสารตั ว จริ ง พร้ อ มส าเนา 4 ชุ ด และแผ่ น ซี ดี ห รื อ อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ไฟล์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของเอกสารดังกล่ าวมายังส านักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี และกลุ่ มงานราชกิ จจานุเบกษา
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง จัดรูปแบบและนาขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งปัญหาที่พบในกระบวนการทางานปัจจุบันอาทิ
- ต้องรับส่งเอกสารเป็นจานวนมาก (ต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 4 ชุด) เป็นภาระในการนาส่ง
ตรวจสอบความถูกต้อง และเกิดภาระงบประมาณด้านการผลิตเอกสาร
- ความถูกต้องตรงกันของเอกสารกับไฟล์ข้อมูลที่จัดส่งมาในรูปแบบแผ่นซีดี เกิดความผิดพลาด
เช่น ไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี มีข้อความไม่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ
- ใช้ระยะเวลามากในการจัดรูปแบบไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมาให้อยู่ในรูปแบบ Template สาหรับ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา และตรวจทานข้อมูล
- องค์กรส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดทาเอกสารเพื่อส่งมา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา จึงเกิดความผิดพลาด ต้องประสานงานให้จัดส่งใหม่ ทาให้ขั้นตอนการส่งเรื่อง
เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาล่าช้า
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สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการนาส่งเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ทดแทนการจัดส่งด้วยเอกสาร ตลอดจนกาหนดมาตรฐานการส่งข้อ มูล รวมทั้งนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ในการพัฒนากระบวนงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดงบประมาณในการจัดทาและ
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ลดระยะเวลาในการจัดทาเรื่องเพื่อประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาการบริการข้อมูลที่สาคัญแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยมี
ระบบการรั บ เรื่ องจากส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย การจัดรูปแบบ
การตรวจพิสูจน์อักษร การจัดเล่ม ตอน ตลอดจนการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นระบบและ
มีมาตรฐาน
3. เป้าหมายของโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา
ที่ ร องรั บ การใช้ ง านให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการและหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ใช้ ใ น การจั ด ส่ ง และการจั ด รู ป แบบ
เพื่อขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
4.1 ผลผลิต (Output) : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา
เพื่อรองรับการส่งเรื่องจากหน่วยงานเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา 1 ระบบ
4.2 ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ระบบการประกาศราชกิจ จานุเ บกษาสามารถใช้ ส นั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ในการส่งเรื่องเพื่อประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : ระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา สามารถรองรับการจัดทาเรื่อง
เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาได้
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการประกาศราชกิจจานุเบกษา
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6. แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. จัดทาร่างคุณ
ลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติดาเนิน
โครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดหาและพัฒนาระบบ
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ
6. เริ่มใช้งานระบบจริง
7. ติดตามประเมินผล

7. พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8. ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากาลัง
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณต่อเนื่อง จานวน 6,789,100 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 4,789,100 บาท
9.2 อัตรากาลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม
10.1 ระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรีมี ระบบการประกาศราชกิ จจานุเบกษา ซึ่งสามารถรับ เรื่ อ ง
จัดรูปแบบ ตรวจพิสูจน์อักษร ตลอดจนเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้
13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
 ช่วงเวลาดาเนินโครงการไม่เหมาะสม
 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 ข้อสรุป/สาระสาคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นาความรู้ไปใช้ในการทางานและไม่มีการนา
ผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดทา TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ 5.2
ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. หลักการและเหตุผล
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ และได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการปฏิบัตงิ าน
โดยเฉพาะการดาเนินการเกี่ยวกับการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิ สริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ. 2564
ซึ่ ง ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ งานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการเสนอรายชื่ อ ผู้ ข อพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตรวจสอบคุณสมบัติ การนารายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา การจัดทาประกาศนียบัตร
กากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การบันทึกข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจน
การวางแผนการสร้าง-ซ่อม การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบงาน
ทะเบียนฐานันดรซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นระบบงานในลักษณะ Client – Server ซึ่งระบบงานดังกล่าวได้ออกแบบ
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งยังไม่รองรับต่อการทางานในเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาต่อเนื่องจาก
ระบบเดิมไม่สามารถดาเนินการได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดรขึ้นใหม่
ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยปรับปรุงให้ระบบทางานในลักษณะ Web Application ซึ่งรองรับการใช้งาน
ได้จากทุกอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศภายในของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบบอื่นได้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดร ส าหรับบันทึ กข้อมูล
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบงานสารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น โดยอั ต โนมั ติ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. เป้าหมายของโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดรเพื่อสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ ที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
4.1 ผลผลิต (Output) : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดรที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : ระบบทะเบียนฐานันดรสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบทะเบียนฐานันดร เพื่อรองรับ
บันทึกและสืบค้นข้อมูลประวัติการได้รับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
อื่นที่เกี่ยวข้องได้
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทะเบียนฐานันดร
6. แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. จัดทาร่างคุณ
ลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติดาเนิน
โครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดหาและพัฒนาระบบ
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ
6. เริ่มใช้งานระบบจริง
7. ติดตามประเมินผล

7. พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8. ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
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9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากาลัง
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณต่อเนื่อง จานวน 8,580,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,926,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 6,654,000 บาท
9.2 อัตรากาลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม
10.1 ระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี มี ระบบทะเบี ยนฐานั นดรที่สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ เป็นไปตามความต้องการใช้งาน
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องได้
13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
 ช่วงเวลาดาเนินโครงการไม่เหมาะสม
 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 ข้อสรุป/สาระสาคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นาความรู้ไปใช้ในการทางานและไม่มีการนา
ผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดทา TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5
เป้าประสงค์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 3
ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
การพัฒนาระบบ ICT ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
โครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กองบริหารงานสารสนเทศ

1. หลักการและเหตุผล
ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ได้นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักต่าง ๆ
ของหน่วยงาน และด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้มีความต้องการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมต่อ
ใช้งานในระบบเครือข่ายของ สลค. เป็นจานวนมาก ทาให้ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายของ
สลค. ไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ในบางช่วงเวลา และไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ทั้งระบบ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ สลค. มีจากัดทาให้ไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาได้ล่าช้า
และไม่ครอบคลุม และกรณีเกิดปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่ายก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เป็ นระยะเวลาค่อนข้างนาน หรื อแก้ปั ญหาไม่ตรงจุดทาให้ เกิดปัญหาเดิมซ้า ๆ ทั้ง นี้ เนื่องจาก สลค. ไม่มี
เครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานทาให้ไม่สามารถทาการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นได้ และยังพบว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมี วัตถุประสงค์ในการโจมตีระบบเครือข่ายเพื่อดักจับข้อมูล
หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ทาให้ สลค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือทาลายข้อมูลที่สาคัญให้เกิด
ความเสียหายได้ และถึงแม้ว่า สลค. จะมีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ าย
(Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) แต่ระบบดังกล่าวได้สิ้นสุดการให้บริการหรืออยู่ในสถานะ
End-of-Life แล้ว ซึ่งอาจจะไม่สามารถปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบป้องกันไวรัสที่ สลค. ใช้งานอยู่ไม่สามารถติดตั้งใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตได้ ซึ่งปัจจุบันมีการนาอุปกรณ์เหล่านี้มาเชื่อมต่อใช้งานเครือข่าย สลค. เป็นจานวนมาก จึงนับเป็นช่องโหว่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมได้อย่างง่ายดาย และนอกจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สลค. ยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สาหรับบุคคลภายนอก อาทิ คณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่มาประชุม หรือเจ้าหน้าที่บริษัทและบุคคลทั่วไปที่มาปฏิบัติงานที่ สลค. ที่อาจจะยัง
ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจาเป็นต้องปรับ ปรุงประสิทธิภาพ
ระบบรั กษาความมั่นคงปลอดภัยและระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) ให้ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ให้จัดการไวรัสคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ๆ และจัดหาเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่าย สลค. เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา
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ข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา รวมทั้งพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi ให้ทันสมัย
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ในการนี้ หาก สลค. ได้รับการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วจะทาให้
สลค. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ เพื่อทาหน้าที่เสมือนเป็น
ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center (SOC)) ที่ ค อยเฝ้ า ดู
พฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนองเหตุการณ์
ภั ย คุ ก คามได้ แ บบอั ต โนมั ติ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยแบบรวมศู น ย์
เพื่อทาหน้าที่ควบคุมและจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบได้แบบอัตโนมัติ โดยจะทาหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์
และแจ้ ง เตื อ นสภาพปั ญ หาของการใช้ ง านในระบบเครื อ ข่ า ย ท าให้ ผู้ ดู แ ลระบบสามารถทราบสถานะ
และประสิ ทธิภาพการทางานของอุป กรณ์ เครื อข่ ายได้ตลอดเวลา และกรณีเกิดปัญหาการใช้งานในระบบ
เครื อข่ายก็ส ามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ หาสาเหตุ ของปั ญหาได้รวดเร็ วแม่ นย าและตรงจุด ซึ่งจะช่ ว ย
ลดระยะเวลาในการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวแบบจุด
เดียว (single point failure) อันจะนามาซึ่งการล่มของเครือข่ายทั้งระบบ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อ
การวางแผนขยายโครงข่ายของ สลค. ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ สลค. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับแอปพลิเคชัน (Application
Firewall) ระบบป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่ซอฟท์แวร์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และระบบบริหาร
จัดการภัยและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ทันสมัยและสามารถป้องกันภัยคุกคาม
หรือการโจมตีรูปแบบใหม่ ๆ ในปัจจุบันได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรองรับจานวนผู้ใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายทั้งในและนอกสถานที่ที่มีจานวนผู้ใช้งานมากขึ้นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ สลค. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์สาหรับใช้ค้นหาและจัดการ
อุปกรณ์เครือข่าย และตรวจสอบอายุการใช้งานอุปกรณ์ทั้งระบบแบบอัต โนมัติ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานในระบบเครือข่ายของ สลค. ได้อย่างรวดเร็วแม่นยา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
ได้ตรงจุด
2.3 เพื่อให้ สลค. มีระบบลงทะเบียนเข้าใช้งาน Wi-Fi ที่ทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
โดยยังคงมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุม
3. เป้าหมายของโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ทางานในรูปแบบอัตโนมัติ
(Automation) ได้ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปได้รวดเร็วแม่นยายิ่งขึ้น
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4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
4.1 ผลผลิต (Output) : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ของ สลค. สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต :
(1) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ทาหน้าที่
เสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center (SOC)) เพื่อเฝ้าดู
พฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนองเหตุการณ์ภัย
คุกคามได้แบบอัตโนมัติอย่างทันท่วงที
(2) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายจากส่วนกลางได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว พร้อมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานใน
ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วแม่นยา
5.2 ตั วชี้วัดผลลัพธ์ : ร้ อยละความพึงพอใจในระบบรั กษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดหาระบบและอุปกรณ์
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ
6. เริ่มใช้งานระบบจริง
7. ติดตามประเมินผล

7. ดาเนินการตามโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8. ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากาลัง
9.1 ค่าใช้จ่าย: งบประมาณปกติ จานวน 47,157,000 บาท
9.2 อัตรากาลัง: เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ
10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม
10.1 ระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระดับประเทศ: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สลค. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ เพื่อ
ทาหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC)
ที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้งานในระบบเครือข่ายและทาการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนอง
เหตุการณ์ภัยคุกคามได้แบบอัตโนมัติอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์
เพื่อทาหน้ าที่ ควบคุม และจั ด การอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่า ยทั้ง ระบบได้ แ บบอั ตโนมั ติ โดยจะทาหน้า ที่ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสภาพปัญหาของการใช้งานในระบบเครือข่าย ทาให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะ
และประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของอุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยได้ ต ลอดเวลา และกรณี เ กิ ด ปั ญ หาการใช้ ง าน
ในระบบเครือข่ายก็สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วแม่นยาและตรงจุด ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลว
แบบจุดเดียว (Single Point of Failure) อันจะนามาซึ่งการล่มของเครือข่ายทั้งระบบ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น
และเอื้อต่อการวางแผนขยายโครงข่ายของ สลค. ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
 ช่วงเวลาดาเนินโครงการไม่เหมาะสม
 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 ข้อสรุป/สาระสาคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
-35-

แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565

 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นาความรู้ไปใช้ในการทางานและไม่มีการนา
ผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดทา TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ 5.2
ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ได้ น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การดาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการ
กับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การประสานราชการกับส่วนราชการ
ในพระองค์เกี่ย วกับ ภารกิจ ของนายกรั ฐ มนตรีหรือคณะรัฐ มนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระกรุณาตาม
กฎหมายหรือระเบียบประเพณี การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ การให้บริการ
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่แก่ประชาชน และการปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี หรื อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่ างไรก็ตาม โครงสร้ างพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีลั กษณะงานที่
จาเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ ให้รองรับระบบงานใหม่และรองรับการเพิ่มขยายระบบงานปัจจุบัน ให้
มีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความซับซ้อนโดยมีการทางานร่วมกันหลากหลายระบบและใช้งาน
นานเป็ น ระยะเวลา 5 ปี และใช้โครงสร้ างของอุปกรณ์ และการบริหารจัดการเป็นแบบแยกบริหารจั ดการ
ทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานในรูปแบบที่หลากหลาย และมีระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลางใน
การจัดการทรัพยากรระบบโครงสร้างสารสนเทศ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจาเป็นต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนแบบรวมศูนย์
2.3 รองรับการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขี้นในอนาคต
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2.4 รองรั บ การเชื่ อ มโยงระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของ
ระบบสารสนเทศ สลค. ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
สลค .มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองรับการใช้งาน
ทรั พ ยากรเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จ ะเกิ ด ขี้ น ในอนาคต เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ มี ค วามรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
4.1 ผลผลิต (Output) : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ผลลั พ ธ์ (Outcome) : ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5.1 ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต : ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มี ร ะบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล รองรั บ
การบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนย์
5.2 ตั วชี้ วั ดผลลั พธ์ : รองรั บการใช้ งานทรั พยากรเทคโนโลยี สารสนเทศในปั จจุ บั นและ
ในอนาคตได้
6. แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดหา ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบ
5. เริ่มใช้งานระบบจริง

7. พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8. ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากาลัง
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณปกติ จานวน 11,000,000 บาท
9.2 อัตรากาลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ
10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม
10.1 ระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง และการนาไปใช้งานต่อไป
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรีมี ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับ รองรับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการทรั พยากรเทคโนโลยีส ารสนแบบรวมศูนย์ และการใช้งานทรัพยากร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่จ ะเกิด ขี้น ในอนาคต รวมทั้ง รองรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล ส าหรั บ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบสารสนเทศ สลค. ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สลค. ให้มีความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
 ช่วงเวลาดาเนินโครงการไม่เหมาะสม
 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 ข้อสรุป/สาระสาคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นาความรู้ไปใช้ในการทางานและไม่มีการนา
ผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดทา TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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ยุทธศาสตร์ สลค. ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ที่ 5.2
ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ยุทธศาสตร์ ICT สลค. ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมในภารกิจหลักของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ชื่อโครงการ
โครงการระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. หลักการและเหตุผล
กองอาลักษณ์และเครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ส นองพระมหากรุ ณา
ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามระเบียบว่าด้ วยการขอพระราชทานเหรียญ
ดุ ษ ฎี ม าลาเข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นทางศิ ล ปวิ ท ยา
(ผู้ขอพระราชทาน) ซึ่งได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษแล้วในสาขาต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พิจารณาเห็นสมควรที่ผ่านมาส่วนราชการ หน่วยงาน
และบุ ค คล ได้ ส่ ง เอกสารเสนอขอพระราชทานให้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ซึ่ ง เสนอผลงานที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จาเป็นต้องสรรหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่ นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาใกล้เคียงกับ
ผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาผลงานดังกล่าว ก่อนรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาในลาดับต่อไป ประกอบกับในแต่ละปีมีผู้ ได้รับพระราชทานจานวนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ในการเสนอผลงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสนอขอพระราชทาน
เหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา เข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยา ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง และครบถ้ ว น จึ ง เห็ น สมควรให้ มี ก ารพั ฒ นา
ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เพื่อจัดเก็บ สืบค้น และการบริหารจัดการข้อมูลการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลผู้ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ในฐานข้อมูล ระบบคอมพิว เตอร์ อย่ างสมบู รณ์ ครบถ้ว น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และสามารถนาข้อมูล
มาประกอบการพิจารณาการขอพระราชทานในปีถัดไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมายของโครงการ
มีฐานข้อมูลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง (Results)
4.1 ผลผลิต (output) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีฐานข้อมูลพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยาในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.2 ผลลัพธ์ (outcome) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถตรวจสอบประวัติการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ของส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สะดวก และรวดเร็ว
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5. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา เพื่อรองรับบันทึกและสืบค้นข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ของส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคล
5.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
6. แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ตค.

พย.

ธค.

มค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กพ. มีค. เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

1. จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2. ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ
5. เริ่มใช้งานระบบจริง

7. พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8. ระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9. ค่าใช้จ่ายและอัตรากาลัง
9.1 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณปกติ จานวน 1,486,200 บาท
9.2 อัตรากาลัง : เจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานสารสนเทศ และ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. ความสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนรวม
10.1 ระดับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
10.2 ระดับประเทศ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
11. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลจากรายงานผลการตรวจการจ้าง สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้งาน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 มีฐานข้อมูลการขอพระราชทานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ได้อย่างถูกต้องโดยละเอียดและมีประสิทธิภาพ
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12.2 ลดระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอพระราชทานเหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา เข็ ม ศิ ล ปวิ ท ยา
และสามารถจัดทาหนังสือเพื่อนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่
วันที่รับเรื่องเสนอขอพระราชทานวันสุดท้าย
12.3 ลดการใช้กระดาษในการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานของผู้เสนอขอพระราชทาน และลดการใช้
กระดาษในการจัดทาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
13. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
13.1 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
 ช่วงเวลาดาเนินโครงการไม่เหมาะสม
 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและกิจกรรมในภายหลัง
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
 ข้อสรุป/สาระสาคัญของการสัมมนา/ฝึกอบรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรมไม่นาความรู้ไปใช้ในการทางานและไม่มีการนา
ผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
13.2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดทา TOR และการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องล่าช้า
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
 การดาเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
 สินค้าหรือบริการไม่ตรงตาม specification
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

-42-

แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค.
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิสัยทัศน์รัฐบำล
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนงำนในภำรกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนงานที่ 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent

แผนงำนในภำรกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนงานที่ 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ สลค.
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค.
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์
และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เป้ำประสงค์



1.1 ส่ ว นราชการที่ จ ะเสนอเรื่ อ งมี ค วามเ ข้ า ใจ
และปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ ความรู้ในการวิเคราะห์ เรื่ อง
อย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐาน
และพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์



(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่ อ งฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่ อ งฯ
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และการจัดทาร่างมติคณะรัฐมนตรี
(3) เสริ ม สร้ า ง/พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละแนวปฏิ บั ติ
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
มีมาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมูล
สำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย

เป้ำประสงค์

2.1 ส่ ว นราชการรายงานผลการด าเนิ น การตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2 คณะรั ฐ มนตรี มี ข้ อ มู ล การติ ด ตามผลการด าเนิ น การ
ตามนโยบายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ

กลยุทธ์



(1) พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ก าร ติ ด ตามแ ละปร ะเ มิ น ผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(4) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการติ ด ตามผลการด าเนิ น การ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย
และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์
เป้ำประสงค์



3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

กลยุทธ์



(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(2) พั ฒ นาระบบงานและฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ราชการในพระองค์
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่
ข้อมูลสำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป้ำประสงค์



4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กฎหมาย และข้อมูลสาคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญ
ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

กลยุทธ์



(1) พั ฒ นาเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ ระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่
ในราชกิจจนุเบกษาให้รองรับ
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ในทุกสถานการณ์

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกีย่ วข้อง
เป้ำประสงค์



5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต
5.2 ระบบการบริ ห ารจั ด การและระบบงานมี ม าตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์



(1) พั ฒนาบุ คลากรให้ สามารถปรั บตั วรองรั บการเปลี่ ยนแปลง/
การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ)
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
(6) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลไกธรรมาภิ บ าลต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ

แผนทีย่ ุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2565
วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ในกำรวิเครำะห์และนำเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี

กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำม
นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลสำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำน
เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่
ข้อมูลสำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

กำรพัฒนำองค์กร

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร
และคุณภำพกำรให้บริกำร

ประสิทธิผล

ยุทธศำสตร์ที่ 1

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

มติคณะรัฐมนตรี
มีความถูกต้อง ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
อย่างเคร่งครัด

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล
การดาเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ
บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน

ส่วนราชการรายงาน
ผลการดาเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด

ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญ
ในราชกิจจานุเบกษา
อย่างถูกต้อง

สลค. เป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลสาคัญและรวดเร็ว
ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้
ในทุกสถานการณ์ เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต

