ลักษณะสําคัญขององค์กร
ความเป็นมา
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2503 โดยพระราชบัญญั ติจัด
ระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2503 ด้วยเหตุผลว่า
“กิจการงานในหน้าที่ของปลัดบัญชาการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐ มนตรี
เพิ่มมากขึ้น สมควรจะให้มีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวง เพื่อแบ่งเบา
ภารกิจของปลัดบัญชาการ นอกจากนี้เห็นควรให้การตรวจราชการตามโครงการและนโยบายของรัฐบาล อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยใกล้ชิด จึงได้ยุบกรมตรวจราชการแผ่นดินมาสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี”1
1. ลักษณะองค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
(1.1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
“ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจ
พิเศษ และราชการที่ คณะรัฐมนตรี มิได้ กําหนดให้ เป็ นหน้า ที่ ของกรมใดกรมหนึ่ งในสั งกัดสํ านั กนายกรัฐ มนตรี
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ยกเว้ น ราชการของ
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) กํ า หนดแนวทางและแผนปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2) อํานวยการ ประสานงาน กํากับ ติดตามผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติงานกิจการพิเ ศษ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
หรือสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการ และการจัดระบบข้อมูลการ
ตรวจราชการ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
ในทางการเงิน
5) ดําเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
6) ดํ า เนิ น การตามกฎหมายว่า ด้ว ยการกํ า หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

1พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2503

-28) เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง ติดตามผลและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอื่นของประชาชน
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
9) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
10) บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักนายกรัฐมนตรี
11) ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดตามที่ กฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั กงานปลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี หรื อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี หรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
(1.2) ภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ
สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ มอบหมายภารกิ จ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่สําคัญ ดังนี้
๑) จัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
๒) ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) ดํ า เนิ น โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อยกระดั บ ชุ มชน ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
20 มกราคม 2552 ให้ขยายวั ตถุ ประสงค์ ไปดํ าเนิ นงานสนั บสนุ นโครงการตามแนวพระราชดํ าริ และโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
๔) ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจั งหวั ด
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕) ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
6) ดําเนินการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา
รายปีต่อเนื่ อง และเงินยั งชี พรายเดื อนแก่บุ ตร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิ บัติ หน้ าที่ ในการรั กษาความมั่นคง การรั กษา
ความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
7) ดําเนินการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั งหวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ มจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ของจั งหวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
8) มติ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ และคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 24 กุ มภาพั น ธ์ 2558
มีข้อสั่งการให้สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน
เฉลิมพระเกีย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นาถ องค์รัชทายาท และ
พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ในโอกาสมหามงคลต่อไป โดยให้มีอํานาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(1.3) พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2562)
มีพันธกิจที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้แก่
๑. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

-32.1 กําหนดแนวทางและแผนปฏิ บัติราชการของสํา นักนายกรัฐมนตรีให้ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
2.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
2.4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานการ
ตรวจราชการและการจัดระบบข้อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
2.5 ดําเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
2.6 การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7 บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
3. การบริการประชาชน
3.1 ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
3.2 เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง ติดตามผล
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับปั ญหาที่ประชาชนร้ องทุกข์หรื อร้ องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดื อดร้ อนอื่ น ของ
ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(1.4) แนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
1. ประชาชน

แนวทางและวิธีการให้บริการ
1. ให้ บ ริ การโดยตรง ได้ แก่ การให้ บ ริ การในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานเฉลิ มพระเกียรติ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ
การดําเนินงานโฉนดชุมชน
2. ผ่านทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การให้คําแนะนําในการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง
3. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง 1111 และการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ผ่านกลไกการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ และการปฏิบั ติหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด โดยการรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อร้องเรียนของ
ประชาชน อันเกิดจากภัยพิบัติและการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ส่ ว นราชการ 1. ให้ บ ริ ก ารโดยตรง ได้ แ ก่ การชี้ แ จง แนะนํ า ทํ า ความเข้ า ใจกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
และหน่ ว ยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย
อื่นของรัฐ
ของรัฐบาลและแผนระดับชาติ การให้ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องการ สิทธิตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่กําหนด การให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และการประสานการแก้ไขปัญหา เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ผ่านทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านส่วนราชการที่ทํางานประสานกัน
3. ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ การให้ข้อมูลโดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ

-4ผู้รับบริการ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
3. องค์กรปกครอง 1. ให้บริการโดยตรง ได้แก่ การดําเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น การดํ า เนิ น การเพื่ อให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี
งบประมาณและบุคลากรที่เหมาะสมกับการดําเนินการจัดการบริการสาธารณะ
2. ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. ผ่านทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประสานให้ความช่วยเหลือผ่านจังหวัด
4. ให้บริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี รายงานประจําปี
จดหมายข่าวการกระจายอํานาจ Web site ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. องค์กรเอกชน

1. ให้บริการโดยตรง ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของราชการ การรับและส่งเรื่องราวร้องทุกข์
2. ให้ บริ การทางสื่ อประชาสั มพั นธ์ ได้ แก่ การให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บงานเฉลิ มพระเกี ยรติ ทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี และรายงานประจําปี

(2) วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นองค์การนําในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชู
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร
และเสริมสร้างเอกลักษณ์
1.2 เพื่อกําหนดทิศทางในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้เหมาะสม
ของชาติ
กับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบาย
2.2 เสริมสร้างกลไกการกํากับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของ
ภาครัฐและกํากับการบริหารราชการ
หน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงาน
3.3 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1 เพื่อให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีโครงสร้างการแบ่ง
การพัฒนาองค์กรให้มีความ
หน่วยงานตามภารกิจอย่างชัดเจนและมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
พร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ที่เอื้อต่อการทํางาน
ภารกิจ
4.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 พัฒนาระบบงานเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ค่านิยม
ส.ป.น. : สุจริต ประสิทธิภาพเด่น เน้นนวัตกรรม
วิสัยทัศน์

-5(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตารางแสดงข้อมูลของข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประเภทตําแหน่ง
ทั่วไป

ลักษณะสําคัญ

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

วิชาการ
อาวุโส

ปฏิบัติการ ชํานาญการ

อํานวยการ

รวม

บริหาร

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ต้น

สูง

ต้น

สูง

จํานวน

ร้อยละ

ก. จําแนกตามสายงาน
1. นักบริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

5

1.23

2. ผู้ตรวจราชการกระทรวง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

2.70

3. นักปกครอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0.25

4. ผู้อํานวยการ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

-

-

38

97

46

2

4
-

12
-

-

-

16
183

3.93
44.96

6. นิติกร

-

-

-

8

27

14

2

-

-

-

-

51

12.53

7. นักทรัพยากรบุคคล

-

-

-

8

5

5

-

-

-

-

-

18

4.42

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

-

-

4

8

3

-

-

-

-

-

15

3.69

9. นักประชาสัมพันธ์

-

-

-

3

3

1

-

-

-

-

-

7

1.72

10. นักวิชาการเงินและบัญชี

-

-

-

5

8

2

-

-

-

-

-

15

3.69

11. นักจัดการงานทั่วไป

-

-

-

5

4

-

-

-

-

-

-

9

2.21

12. นักวิชาการพัสดุ

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

5

1.29

13. นักวิเทศสัมพันธ์

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

3

0.74

14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-

-

-

1

1

3

1

-

-

-

-

6

1.47
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ทั่วไป

ลักษณะสําคัญ

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน

วิชาการ
อาวุโส

ปฏิบัติการ ชํานาญการ

อํานวยการ

รวม

บริหาร

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ต้น

สูง

ต้น

สูง

จํานวน

ร้อยละ

15. เจ้าพนักงานธุรการ

15

42

1

-

-

-

-

-

-

-

-

58

14.25

16. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0.74

17. นายช่างภาพ

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0.25

18

43

1

76

157

74

5

4

12

3

14

407

100.00

อายุตัวเฉลีย่

32

48

49

34

45

52

56

55

57

55

58

อายุราชการเฉลี่ย

2

21

30

5

18

28

32

31

33

30

35

ต่ํากว่าปริญญาตรี

19

38

1

99

16.47

ปริญญาตรี

7

22

1

90

147

67

4

2

7

2

13

360

59.90

ปริญญาโท

1

1

-

28

64

36

1

-

4

2

5

142

23.63

ปริญญาเอก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
ข.จําแนกตามอายุ

ค.จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

-7ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจําของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

37

ต่ํากว่าปริญญาตรี
3

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
-

สูงกว่าปริญญาตรี
-

49

19

5

-

-

1

58

36

1

-

-

4. พนักงานขับรถยนต์ ส.2

27

53

23

27

1

-

5. พนักงานสถานที่ บ 2

5

55

24

5

-

-

41

54

27

43

1

0

สายงาน

จํานวน

อายุตัวเฉลี่ย

อายุราชการเฉลี่ย

1. พนักงานพิมพ์ ส 4

3

58

2. พนักงานพิมพ์ ส 3

5

3. หัวหน้าหมวดรถยนต์ (ส.2/หัวหน้า)

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

-8ตารางแสดงข้อมูลพนักงานราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

3

ต่ํากว่าปริญญาตรี
-

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
44

สูงกว่าปริญญาตรี
-

33

5

-

104

4

1

33

6

-

1

-

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

9

31

3

-

9

-

5. เจ้าพนักงานธุรการ

18

30

3

18

-

-

6. พนักงานบันทึกข้อมูล

11

33

6

11

-

-

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

34

9

2

-

-

8. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

1

58

10

1

-

-

9. นักการภารโรง

1

43

10

1

-

-

10. นักวิชาการชุมชน

1

40

6

-

1

-

11.นักวิชาการเงินและบัญชี

1

33

6

-

1

-

12.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

41

6

-

1

-

13.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

35

2

1

-

-

195

36

9

32

158

4

สายงาน

จํานวน

อายุตัวเฉลี่ย

อายุราชการเฉลี่ย

1. นิติกร

44

30

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

104

3. เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยี

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

-9(4) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน ดังนี้
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีแบบ 3 Tier การทํางานของเครื่ องแม่ข่ายแบบ Load Balancing การใช้งานแบบ
Web-Base Application มีการให้ บริ การข้ อมู ลข่ าวสารทั้ งเครื อข่ ายภายนอก ตลอดจนการ
ให้บริการ Web Service ในบางระบบที่สําคัญ ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะแบ่งเป็น
1. ระบบฐานข้อมูลการให้บริการภายนอกองค์กรผ่านเครือข่าย Internet ประกอบด้วย
1.1 ระบบผลการตรวจราชการรายเขตตรวจราชการ
1.2 ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ
1.3 ระบบการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
1.4 ระบบการตรวจติดตามประเมินผลตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
1.5 Website สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ระบบทางด่วนรับส่งข้อมูล
1.7 ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ระบบงานการตอบข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
1.9 ระบบตอบข้อหารือทางอิเล็กทรอนิกส์
1.10 ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.11 ระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.12 ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO)
1.13 ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคส์ (Infocenter)
1.14 เว็บไซต์รับเรื่องร้องทุกข์
1.15 โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111
2. ระบบฐานข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Back Office) ให้บริการผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ประกอบด้วย
2.1 ระบบหนังสือเวียน
2.2 ระบบการจองห้องประชุม
2.3 ระบบงานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
2.4 ระบบงานรายงานผลการดําเนินงานของหน่วย
2.5 ระบบงานเผยแพร่คําสั่ง
2.6ระบบงานข้อมูลคณะกรรมการ
2.7 ระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.8 ระบบงานบริหารโครงสร้างหน่วยและอัตรากําลัง
2.9 ระบบงานบริหารงานบุคคล
2.10 ระบบงานการพัฒนาบุคลากร
2.11 ระบบงานการกําหนดสิทธิผู้ใช้
2.12 ระบบงานแผนและการติดตามผลการปฏิบัติ
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2.13 ระบบงานข้อมูลการติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต
2.14 ระบบงานขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2.15 ระบบศูนย์ปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรี
2.16 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
2.17 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
2.18 ระบบ Cyber Cockpit Room
3. ระบบฐานข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Back Office) และให้บริการ
ภายนอกองค์กรผ่านเครือข่าย Internet ประกอบด้วย
3.1 ระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (Website สํานักนายกรัฐมนตรี)
3.2 ระบบร้องเรียนและระบบอุทธรณ์วินิจฉัย
3.3 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3.4 ระบบงานข้อมูลกิจการพิเศษ
3.5 ระบบงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
3.6 ระบบกระดานข้อคิดเห็น (Web Board)
3.7 Website การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.8 ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
3.9 ระบบงานสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
3.10 ระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
4. ระบบฐานข้อมูลกลางตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย
4.1 ระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากกรณีธรณีพิบัติ ใน 6 จังหวัดภาคใต้
(กองทุนสํานักนายกรัฐมนตรี)
4.2 ระบบฐานข้อมูลการดําเนินงานโฉนดชุมชน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
จํานวน 66 เครื่อง
1.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 42 เครื่อง
1.2 ศูนย์บริการประชาชน
จํานวน 19 เครื่อง
1.3 สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องลูกข่าย (Client)
จํานวน 755 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
จํานวน 224 เครื่อง
4.อุปกรณ์เครือข่าย
4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
จํานวน 51 เครื่อง
4.2 Router
จํานวน 5 เครื่อง
4.3 จุดเครือข่ายทั้งหมด
จํานวน 1,000 จุด
5. อุปกรณ์ต่อพ่วง
5.1 เครื่องพิมพ์
จํานวน 341 เครื่อง
5.2 เครื่อง Scanner
จํานวน 63 เครื่อง
5.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 410 เครื่อง
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สะดวก
สถานที่ให้บริการ
สถานที่ทํางาน

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2. เว็บไซต์สํานักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. จุดบริการประชาชน 1111
5. สายด่วนของรัฐบาล 1111
6. ตู้ ปณ. 1111
7. โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111
ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
(5) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ ดังนี้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กําหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน และ
ราชการ พ.ศ. 2540
หน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพร้อมกันไป
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
กําหนดการแบ่ งอํ านาจหน้ าที่ ระหว่ างรั ฐกั บองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน จัดสรรรายได้ระหว่างองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามระดับ
พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2)
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งวางระบบ
พ.ศ. 2549
ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการกระจายอํานาจ
3. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ กํ าหนดให้ ผู้ ตรวจราชการสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บผู้ ตรวจราชการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ เจ้าหน้า ที่และประชาชนผู้ปฏิบั ติ ห น้ า ที่
บําเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและ ราชการ หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ราชการ ในการป้ อ งกั น อธิ ป ไตยและความสงบ
การช่ ว ยเหลื อเจ้ าหน้ าที่ และ เรียบร้อยของประเทศ โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
หรื อช่ วยเหลื อราชการเนื่ องในการ
ป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521
5. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า พิ จ ารณาให้ บํ า เหน็ จ ความชอบเป็ น กรณี พิ เ ศษแก่ ข้ า ราชการที่
ด้ ว ยการให้ บํ า เหน็ จ ความชอบ ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ได้ รั บ อั น ตรายเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษไว้
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย บริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
การรั บ บริ จ าคและการให้ ค วาม ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี โดย
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ดําเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลื อผู้ป ระสบสาธารณภั ย
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2547 และไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
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เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการดําเนิ น งาน
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ งตํ า บล หนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ์ และการบริ ห ารโครงการในภาพรวมโดยผ่ าน
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 คณะกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กําหนดแนวทางการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีกรณีเงินขาดบัญชี
การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตาม
ขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ทุจริต พ.ศ. 2546
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การกํ า กั บ และติ ด ตามการปฏิ บั ติ
ราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และ
ที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2548 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

กําหนดอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายกลยุทธ์และมาตรการในการ
กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
จัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาระหว่างกลุ่มจังหวัด รวมทั้งอํานวยการประสานงาน
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
และยุทธศาสตร์จังหวัด

10. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า หนดอํ า นาจหน้า ที่ ของผู้ต รวจราชการสํา นั กนายกรั ฐมนตรี ผู้ ต รวจ
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม การรายงานและการดําเนินการ
ตามผลการตรวจราชการ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
จริยธรรมของผู้ตรวจราชการ
11. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่อให้ทุกส่วนราชการนําไปปฏิบัติ ในกรณีที่มีโครงการ/แผนงานที่จะต้อง
ของประชาชน พ.ศ. 2548
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
12. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทําหน้าที่กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนแม่บท และมาตรการในการ
ว่าด้วยการเสริมสร้างเอกลักษณ์ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
ของชาติ พ.ศ. 2549
โดยผ่านคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
13. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ทําหน้าที่พิจารณาการให้บําเหน็จความชอบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยผ่ านคณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานในจังหวัด พิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ชายแดนใต้ พ.ศ. 2550 และ ภาคใต้
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
14. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทําหน้าที่สอดส่องและ
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
จังหวัด พ.ศ. 2552
กิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ในมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
15. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทา
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเรื่ องราวร้ อ ง และเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกข์ พ.ศ. 2552

- 13 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
16. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ทํ า หน้ า ที่ ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล และกิ จ การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานของ
การจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
17. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย กําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการลาของข้าราชการ ให้มีความเหมาะสม
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ

- 14 ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์กร
(6) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีการจัดโครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการ
กํากับดูแลตนเองที่ดี ดังนี้
6.1) โครงสร้างของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

(6.2) วิธีการจัดการและการกํากับดูแลตนเองที่ดี
สํ า นั กงานปลั ด สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี มี วิ ธี การกํ า กั บ ดู แลตนเองที่ ดีโ ดยมี การกํ า หนดโครงสร้ าง
การบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจด้วยการแบ่งกลุ่มหน่วยงานตามลักษณะภารกิจ และมอบหมายให้
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีช่วยกํากับดูแลการบริหารโดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการของสํานั กงานปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางการบูรณาการของทุ กภารกิจโดยยึ ด
ตัวชี้วัดสําคัญ (KPI) เป็นต้นแบบในการทํางานร่วมกัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานเฉพาะกิจด้าน
ต่าง ๆ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 และประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ทรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดีของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
บุคคลากรในการเข้ามามีส่วนร่วมในการการพัฒนาองค์กร โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาองค์การประจําปี ซึ่งครอบคลุม
ทั้ งการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งาน การสร้ า งความผาสุ กในการทํ า งาน และ
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

- 15 (7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
ส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม 1. หน่วยงานกลาง ได้แก่ สํานักเลขาธิการ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐบาล และ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แห่งชาติ
2. หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และ บริษัท อสมท. จํากัด
(มหาชน)
2. งานเฉลิมพระเกียรติเป็นไป 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักพระราชวัง
โดยสมพระเกียรติ
รัฐบาล เป็นต้น
2. หน่วยงานภาคเอกชน
3. กฎหมายและระเบียบ
1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4. ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
4. ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 1. คณะรัฐมนตรี
ระเบียบ และคดี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานในกํากับของหน่วยงานของรัฐ
5. บําเหน็จความชอบ และเงิน ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
ทดแทนที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน
บริการที่ให้

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติต่อกัน
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบาย
รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

1. งานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปอย่างสม
พระเกียรติ
2. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ 1. มีกฎหมายและระเบียบทีส่ ามารถบังคับ
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด ใช้ได้อย่างทันสมัยมีประสิทธิภาพ
สํานักนายกรัฐมนตรีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2. กฎหมายและระเบียบมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ให้ความเห็น คําแนะนําทางกฎหมาย
ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องตรงประเด็นและ
ระเบียบและคดี
นําไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง

พิจารณาบําเหน็จความชอบที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การป้องกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ

1. สร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
อธิปไตยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวทางและวิธีสื่อสาร
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. เว็บบอร์ด สปน.
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. www.opm.go.th/PMI
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

- 16 บริการที่ให้

6. รายงานผลการการปฏิบัติงาน
ประจําปีของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
7. การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล/ยุทธศาสตร์ประเทศ

8. รายงานผลการตรวจราชการ

ส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติต่อกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญ
แนวทางและวิธีสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
2. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานฯ ได้รับ
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม
3. การพิจารณาบําเหน็จความชองถู กต้ อง
รวดเร็ว ตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 1.หนังสือ/ไปรษณีย์
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. โทรศัพท์/โทรสาร

1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
4. ส่วนราชการในพื้นที่
5. หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
1. คณะรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ประชาชน
5. ชุมชน
6. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการประสานงานเพือ่ จัดให้มีโฉนด
ชุมชน

นําเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ใน 1 รอบปีงบประมาณ

1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายก รัฐมนตรี
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
4. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5. จังหวัด/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
6. ประชาชนในพื้นที่เขตตรวจราชการในจังหวัด

การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ ง 1. การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ผลสั มฤทธิ์ ตามแผนการบริ หารราชการ
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายรัฐบาล
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล
2. ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน
และความต้องการของจังหวัด

นําเสนอข้อมูลของชุมชนที่แสดงความ
ประสงค์และมีคําขอดําเนินงานโฉนด
ชุมชน

สนับสนุนการดําเนินงานของ กอ.นตผ.

1. นโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดให้มโี ฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติม
3. ประกาศคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
ระเบียบ นร. ว่าด้วยโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ

1.หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
oclc@opm.mail.go.th

1.หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1.หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

- 17 ส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
9. รายงานผลการเร่งรัดติดตามการ 1. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิ บั ติ งานกรณี เงิ นขาดบั ญชี 2. ส่วนราชการที่มีกรณีเงินขาดบัญชีหรือทุจริต
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทาง
การเงิน
10. รายงานผลการกํ า กั บ และ 1. นายกรัฐมนตรี
ติดตามการปฏิบัติราชการใน 2. รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
ภูมิภาค
นายกรัฐมนตรีที่กํากับภูมิภาค
3. คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบตั ิ
ราชการในภูมภิ าค
4. คณะรัฐมนตรี
5. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
11. แผนการกระจายอํ า นาจ 1. นายกรัฐมนตรี
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น 2. คณะรัฐมนตรี
ท้องถิ่น
3. รัฐสภา
4. คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. รายงานผลการติดตามผลการ 5. ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ
ดําเนินงานตามภารกิจที่องค์กร 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การ 7. ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถ่ายโอนจากส่วนราชการ
13. รายงานประจําปีของ
คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
14. ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ 1. หน่วยงานของรัฐ
รับรู้ตามกฎหมายข้อมูล
2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ข่าวสารของราชการ
3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
บริการที่ให้

บทบาทหน้าที่
ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติต่อกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เร่ ง รั ด ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านกรณีเงิน 1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
ขาดบั ญ ชี ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ จ ริ ต
ของประชาชน/การทุจริตในส่วนราชการ
ทางการเงิน
2. ข้ อเสนอในการแก้ ไ ขปั ญหาเงิ น ขาด
บัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
สนับสนุนการกํากับและติดตามการ
ส่วนราชการในภูมิภาคสามารถ
ปฏิบัติราชการในภูมภิ าค
ดําเนินงานได้อย่างคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

แนวทางและวิธีสื่อสาร
1.หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

จั ด ทํ า แผนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินงาน
ตามแผนฯ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนในการ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครอง
บริหารจัดการการบริการสาธารณะได้
ส่วนท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
จัดทํารายงานผลการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่องค์กรปกครอง 3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน
ความต้องการ
จัดทํารายงานประจําปีของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. ตู้ ปณ. 1 ทําเนียบรัฐบาล
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. ติดต่อด้วยตนเอง
5. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
6. จดหมายข่าวการกระจาย
อํานาจ
7.www.dloc.opm.go.th

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชน

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง
4. www.oic.go.th

1. สิทธิการรับรูต้ ามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชน
ได้รับการคุ้มครอง

- 18 บริการที่ให้
15. สิทธิตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

ส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติต่อกัน

16. การชี้แจงให้คําแนะนําและ
ประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์
17. รายงานผลการดําเนินการ
เรื่องราวร้องทุกข์
18. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เอกลักษณ์ของชาติ

1. นายกรัฐมนตรี
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

1. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. นักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กําหนดแผนงานและกิจกรรมในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

19. ข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ

1. ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีได้แก่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. รัฐบาล
4. ประชาชนทีไ่ ด้รับผลกระทบ

1. จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักนายกรัฐมนตรี
2. พัฒนาระบบสารสนเทศตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

ข้อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
1. ปัญหา ความเดือดร้อนได้รับการ
ประสานงาน/แก้ไขตามมาตรฐาน
การให้บริการ
2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นธรรม
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอกลักษณ์
ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
ถูกต้องเกิดจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและ
อาณาประชาราษฎร์
ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รบั ข้อมูล

แนวทางและวิธีสื่อสาร

1. www.1111.go.th
2. จุดบริการประชาชน 1111
3. สายด่วนของรัฐบาล 1111
4. ตู้ ปณ. 1111
5. โมบายแอพพลิชั่น PSC 1111
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. มาติดต่อด้วยตนเอง
4. www.identity.opm.go.th
5. การอบรมสัมมนา
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. www.opm.go.th

- 19 (8) กลุม่ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญที่มีต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนแนวทางและวิธีการสือ่ สารระหว่างกัน
หน้าที่ตามกฎหมาย

สินค้า/บริการ

ผู้รับบริการ

1. กําหนดแนวทางและแผน
ปฏิบัติราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
และนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
2. อํานวยการ ประสานงาน
กํากับติดตามผลการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติงาน
กิจการพิเศษตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. ดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้

1. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐนโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

1. นายกรัฐมนตรี
2. สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
3. สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
4. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวังสําคัญ

แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน

1. กรมประชาสัมพันธ์
รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
2. สํานักงานคณะกรรมการ
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
คุ้มครองผู้บริโภค
3. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ 1. รัฐบาล
เป็นไปโดยสมพระเกียรติ
2. ประชาชน

1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ 1. งานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปอย่าง
จัดงานฯ
สมพระเกียรติ
2. หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วม 2. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การจัดงานฯ
3. ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. เว็บบอร์ด สปน.

3. บําเหน็จความชอบและ
เงินทดแทนที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน
3.1 บําเหน็จความชอบ
ค่าทดแทน และ
การช่วยเหลือ

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ 1. สร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทายาท
ในการป้องกันอธิปไตยและ
2. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ทายาทได้รับ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
ประเทศ
2. ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
เนื่องในการป้องกันอธิปไตย

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง

- 20 หน้าที่ตามกฎหมาย

สินค้า/บริการ

ผู้รับบริการ

รักษาการ หรืออยู่ในอํานาจ 3.2 บําเหน็จความชอบ
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
เป็นกรณีพเิ ศษ
หรือสํานักนายกรัฐมนตรี 4. ความเห็นเกี่ยวกับ
1. คณะรัฐมนตรี
เป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และคดี 2. นายกรัฐมนตรี
กฎหมายและระเบียบอื่นที่
3. รัฐมนตรีประจําสํานัก
เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรี
4. หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
5. หน่วยงานในกํากับของ
หน่วยงานของรัฐ
6. เจ้าหน้าที่และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
5. บําเหน็จความชอบและ
1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เงินทดแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะรัฐมนตรี
ประจําปีของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
7. สนั บสนุ นการขั บเคลื่ อน
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์
ประเทศ
7.1 สร้างความเป็นธรรม 1. ประชาชน
และลดความเหลื่อมล้ํา 2. ชุมชน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ในการป้องกันอธิปไตย
3. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
2. จังหวัด
3. หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด

1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการคลัง

ความต้องการและความคาดหวังสําคัญ

แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน

1. ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องตรงประเด็นและ
นําไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง

1. สร้างขวัญกําลังใจแรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
อธิปไตยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานฯ ได้รับผลตอบแทน
จากการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม
รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

1. ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
2. การได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินและ
ที่อยู่อาศัย

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง
4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
oclc@opm.mail.go.th

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง
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สินค้า/บริการ

7.2 กระบวนการ
สนับสนุนภารกิจของ
กอ.นตผ.
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการ 8. รายงานผลการตรวจ
ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
ราชการสํานักนายก
รัฐมนตรีตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิส์ ่งเสริม
พัฒนาการตรวจราชการ
ประสานการตรวจราชการ
และการจัดระบบข้อมูล
9. รายงานผลการเร่งรัด
การตรวจราชการรวมทั้ง
ติดตามการปฏิบัติงาน
เร่งรัดและติดตามผลการ
กรณีเงินขาดบัญชีหรือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
กรณีเงินขาดบัญชีหรือ
ทางการเงิน
เจ้าหน้าที่ทุจริตในทาง
การเงิน
5. ดําเนินการตามระเบียบ
10. รายงานผลการกํากับ
เกี่ยวกับการกํากับและ
และติดตามการปฏิบัติ
ติดตามการปฏิบัตริ าชการใน
ราชการในภูมภิ าค
ภูมิภาค

ผู้รับบริการ

กอ.นตผ.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม และ
กรุงเทพมหานคร
2. ชุมชน
3. ประชาชน
1. ชุมชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. คณะรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี

1. จังหวัด/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด
2. ประชาชนในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการในจังหวัด

1. คณะรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่มีกรณีเงินขาด
บัญชีหรือการทุจริต

1. รองนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่กํากับ
ภูมิภาค

ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง

ความต้องการและความคาดหวังสําคัญ

การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการสามารถ
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และขับเคลื่อนโครงการ OTOP ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. ข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินนโยบาย
รัฐบาลของส่วนราชการ และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของส่วน
ราชการและประชาชน
1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การทุจริตใน
ส่วนราชการ
2. ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

ส่วนราชการในภูมิภาคสามารถ ดําเนินงานได้
อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
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สินค้า/บริการ

ผู้รับบริการ

6. ดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

11. แผนการกระจาย
อํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการ
12. รายงานประจําปีของ
คณะกรรมการการ
กระจายอํานาจ

1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามแผน ฯ
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. ประชาชน

7. ดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

13. ความรู้ ความเข้าใจใน 1. ประชาชน
สิ ท ธิ รั บ รู้ ต ามกฎหมาย 2. หน่วยงานของรัฐ
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง
ราชการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจ
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประชนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หน่วยงานของรัฐ
2. ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
14. คุ้มครองสิทธิตาม
- ประชาชนที่ได้รับ
1. หน่วยงานของรัฐ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ผลกระทบ
2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ของราชการ
3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
8. เป็นศูนย์บริการ
15. การชี้แจงให้คําแนะนํา 1. ประชาชนที่ได้รับบริการ 1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน โดยรับเรื่องร้อง และประสานงานเพื่อ
2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
ติดตามผลและเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับปัญหาที่

ความต้องการและความคาดหวังสําคัญ

แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน

1. ถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และ
บุคลากรได้สําเร็จตามแผนฯ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บริหารจัดการการบริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น
3. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
1. สิทธิการรับรูต้ ามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการของประชาชนได้รับการ
คุ้มครอง
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
ตามกฎมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

1.www.dloc.opm.go.th
2. ตู้ ปณ. 1 ทําเนียบรัฐบาล
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
4. จดหมายข่าวการกระจายอํานาจ
5. โทรศัพท์/โทรสาร
6. ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองที่
สปน.ชั้น 5

1. สิทธิการรับรูต้ ามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการของประชาชนได้รับการ
คุ้มครอง
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
ตามกฎมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง
4. www.oic.go.th

1. ปัญหา ความเดือดร้อนได้รับการ
ประสานงาน/แก้ไขตามมาตรฐานการ
ให้บริการ

1. www.1111.go.th
2. จุดบริการประชาชน 1111
3. สายด่วนของรัฐบาล 1111
4. ตู้ ปณ. 1111
5. โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3.ยื่นเรื่องด้วยตนเอง
4. www.oic.go.th
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ประชาชนร้องทุกข์หรือ
16. รายงานผลการ
ร้องเรียน ตลอดจนปัญหา ดําเนินการเรื่องร้องทุกข์
ความเดือดร้อนอื่นๆของ
ประชาชนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี
9. ดําเนินการเกี่ยวกับงาน 17. ความรู้ ความเข้าใจ
เสริมสร้างเอกลักษณ์
เรื่อง เอกลักษณ์ของชาติ
ของชาติ

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการและความคาดหวังสําคัญ

แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน

1. นายกรัฐมนตรี
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบ

1. ความรวดเร็วถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูล

1. www.1111.go.th
2. จุดบริการประชาชน 1111
3. สายด่วนของรัฐบาล 1111
4. ตู้ ปณ. 1111
5. โมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111

1. ประชาชน
2. หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
3.สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ

1. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของ
ชาติและคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของ
ชาติ
2. นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
3. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ข้อมูลสารสนเทศ

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอกลักษณ์ของ
ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ทถี่ ูกต้อง
เกิดจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและอาณา
ประชาราษฎร์
1. ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับข้อมูล

1.หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์/โทรสาร
3. ติดต่อด้วยตนเอง
4.www.identity.opm.go.th

10. บริหารจัดการเกี่ยวกับ 18. ข้อมูลสารสนเทศและ 1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ระบบเทคโนโลยี
การสือ่ สารมีประสิทธิภาพ 2. รัฐบาล
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักนายกรัฐมนตรี
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ 19. การให้ความช่วยเหลือ ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
กฎหมายกําหนดให้เป็น
ทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่อง และ เงินยังชีพ
อํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานปลัดสํานัก
รายเดือน
นายกรัฐมนตรีหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพจากปฏิบตั ิหน้าที่ ฯ

1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. ติดต่อด้วยตนเอง
3. โทรศัพท์โทรสาร
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง 1. หนังสือ/ไปรษณีย์
2. โทรศัพท์โทรสาร

- 24 2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การดําเนินการของ
องค์การ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน คือ การนํา
องค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการ
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการของสํ านั กงานปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ในการประชุ มครั้ งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาคุ ณภาพการบริหารจั ดการ
ภาครัฐของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้สามารถเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และได้แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ การดําเนินการขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และกําหนดแนวทางวางมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10) ปัจจัยสําคัญที่ทําให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกั บ
คู่แข่งขันและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขัน ประกอบด้วย
 จุดแข็งและโอกาส สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารและให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบราชการ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในสายตาของบุคคลภายนอก
และองค์กรมีความใกล้ชิดศูนย์กลางอํานาจ ทําให้มีโอกาสในการได้รับภารกิจใหม่ๆ และมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลสื่อ
ทําให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารได้ จึงทําให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเชื่อมั่นและยอมรับในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 ปั จจั ยแวดล้ อมที่ มีผลต่ อสภาพการแข่ งขั น เนื่ องจากเป็ นองค์ กรที่ อยู่ ใกล้ ศูนย์ กลางอํ านาจ
การบริหารราชการแผ่นดิน ทําให้มีโอกาสได้รับมอบหมายนโยบายสําคัญ หรือภารกิจเร่งด่วนอยู่เสมอ การปฏิบัติภารกิจหลัก
และการพัฒนาองค์การจึงอาจได้รับผลกระทบ การได้รับมอบหมายนโยบายสําคัญ หรือภารกิจเร่งด่วน เป็นโอกาสที่จะทําให้
องค์กรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน ควรเป็นความไม่แน่นอนทาง
การเมืองที่เป็นผู้ที่กําหนดนโยบายพิเศษ หรือเร่งด่วน
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน สามารถใช้ข้อมูลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ข้อมูล
ขององค์กรที่ผ่านการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(12) ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ไม่มี เนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไป และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ทาง
สื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ประกอบด้วย
ด้านพันธกิจ สิ่งที่ท้าทาย คือ การปรับบทบาทและภารกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางการติดตามและ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่สามารถเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะหรือวิธีการทํางานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการเทิดทูนสถาบันหลัก และส่งเสริมเอกลักษณ์

- 25 ของชาติ และการบริการประชาชน ทั้งในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องมีสิทธิได้รู้
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีความเชื่อมั่นและเหมาะสม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ
ด้านปฏิบัติการ สิ่งที่ท้าทาย คือ มีการทํางานโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด และผลลัพธ์การปฏิบัติราชการ
ที่ชัดเจน สนองตอบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้ง
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ด้านทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ท้าทาย คือ การปรับทัศนคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากรใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14) กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสร้างสนับสนุนของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑๔.๑ กระบวนการสร้างคุณค่า ประกอบด้วย ๑๒ กระบวนการ ดังนี้
(๑) กระบวนการติดตามประเมินผลตามนโยบายรัฐบาลและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๒) กระบวนการจัดงานเฉลิมพระเกียติ
(๓) กระบวนการพัฒนากฎหมายและระเบียบ
(๔) กระบวนการให้ความเห็นและคําแนะนําทางกฎหมาย ระเบียบและคดี
(๕) กระบวนการพิจารณาบําเหน็จความชอบและเงินทดแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
(๖) กระบวนการตรวจราชการ
(๗) กระบวนการสนับสนุนการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(๘) กระบวนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) กระบวนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๑๐) กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
(๑๑) กระบวนการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
(๑๒) กระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด
๑๔.๒ กระบวนการสนับสนุน ประกอบด้วย ๑๑ กระบวนการดังนี้
(๑) กระบวนการธุรการ
(๒) กระบวนการสารบรรณกลาง
(๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) กระบวนการยานพาหนะ
(๕) กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
(๖) กระบวนการอาคารสถานที่
(๗) กระบวนการจัดการงบประมาณ
(๘) กระบวนการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) กระบวนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
(๑๐) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑๑) กระบวนการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี

- 26 (15) แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุง
สํ า นั กงานปลั ด สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี มีลั กษณะเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ เป็ น ไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ ทางรายการเสียงตามสาย ซึ่งออกอากาศทุกวันในภาคเช้า และภาคเที่ยง เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และ
แนวคิดในการทํางาน บทความทางวิชาการ ตลอดจนความคืบหน้าการดําเนินการของหน่วยงานในองค์กร และประเด็น
สําคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่น เช่น จุลสารรายเดือน “สปน. สัมพันธ์”
วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ สปน. บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ และสื่ อประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นระบบ Intranet หนั งสื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และหนังสือรายงานประจํ าปีสํานักงานปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดหลั กสู ตร
การพัฒนาบุคลากรทุกระดั บ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในหลากหลายสาขาวิชาเป็ นประจําและต่ อเนื่ อง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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