
แผนกระบวนการตามภารกจิของส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อกระบวนการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน :  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเสนอเรื่อง                         
    ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี                                              

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

2. เจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

1. บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
2. เจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
3. ประชาชน 

 

3. ตัวชี้วดั :  ระดับความส าเร็จในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี      

รายละเอียดการวดัผล/เกณฑ์การวัดผลการด าเนนิการ  : 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการด าเนินงาน 
1 86 
2 88 
3 90 
4 92 
5 94 

4. แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจทิลัมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :       

 1. จัดให้มกีลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน ครม. ของหน่วยงานในสังกัด กค. เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ   
              หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม. รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ครม.                                                                                   
           2.  การส่งเอกสารประกอบเรื่องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรฐัมนตรผี่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-Mail) . 
     หรือ QR Code                    

5. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบตังิาน :         
 1. ให้ค าปรึกษาและประสานงานการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี        
 2. การส่งข้อมลูเกี่ยวกับงาน ครม. ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน ครม. ของหน่วยงานในสังกัด กค.           
                                                                                
  



6. แผนการด าเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. ตั้งกลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน ครม. ของหน่วยงาน    
    ในสังกัด กค. 

            -  
 
 

 
สร.กค.               

(กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ : วชก.) 

 
 
 
 
 

2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ    
    หลักเกณฑ์ ในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ครม.  
    ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน ครม. ของ  
    หน่วยงานในสังกัด กค. 

            - 

3. ให้ค าปรึกษาและประสานงานการเสนอเรื่อง           
    ต่อที่ประชุม ครม. 

            - 

4. ก ากับเส้นทางการเสนอเรื่องให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบงานสารบรรณ 

            - 

5. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเรื่อง 
    ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

            - 

6. อัพเดตสถานะของฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

            - 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กระทรวงการคลังสามารถเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้                      
   2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของกระทรวงการคลังและเพ่ิมประสิทธิผลการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจของประเทศ  

 

หมายเหตุ    การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีหมายถึง เรื่องที่มีความเร่งด่วนและเงื่อนเวลาบังคับ รวมถึงเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือข้อสั่งการ                                        
ของนายกรัฐมนตร ี



 
ผลกระบวนการตามภารกิจ 

หน่วยงาน ส านักงานรัฐมนตรี  

ปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด 
สร. 1 ร้อยละความส าเร็จในการน าเสนอข้อมูลประชุมรัฐสภา ประชุมคณะรัฐมนตรี และการประสานงาน
เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารได้ถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา  

รหัสตัวชี้วัด สร. 1  

แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.    การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    เสริมสร้างศักยภาพการประสานงานภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุม
คณะรัฐมนตรี ของกระทรวงการคลัง  

มิติการประเมินผล มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ rb1 ภารกิจด้านการประชุมรัฐสภา และการประชุมคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง สัมฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิผล  

น้้าหนัก (ร้อยละ) 30  

ค้าอธิบาย ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 ข้อ 1 ได้ก าหนดให้
ส านักงานรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจหลัก
อันส าคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐมนตรี ได้แก่ ภารกิจด้านนิติบัญญัติ และภารกิจด้านการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งกฎกระทรวงได้ระบุอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี ในการรวบรวม วิเคราะห์และ
กลั่นกรองข้อมูล รวมถึงการประสานงานเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจน 
ในการนี้เนื่องจากภารกิจของรัฐมนตรีมีความส าคัญและความเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง จ าเป็นที่ส านักงาน
รัฐมนตรี จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง และทันเวลา  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการด้าเนินงาน ค้าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 86  -  

2 88  -  

3 90  -  

4 92  -  

5 94  -  

เงื่อนไข (ถ้ามี) -  

หน่วยวัด ร้อยละ  

เป้าหมายปีปัจจุบัน 95  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)    -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี)    -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)    -  

แหล่งข้อมูล/วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล 

1. กลุ่มงานประสานการเมือง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านนิติบัญญัติ  
2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้านการประชุม
คณะรัฐมนตรี  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววันด ีเจริญประวัติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้า
ส านักงานรัฐมนตรี)   เบอร์ติดต่อ    2431 

ผู้สนับสนุน 1. นายศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล (หน.กลุ่มงานประสานการเมือง)  
2. น.ส.วันดี เจริญประวัติ (หน.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ) เบอร์ติดต่อ    2403 , 2431 



 

รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลการด้าเนินงาน 88 90 88 92 

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน 

สามารถด าเนินการ
น าเสนอข้อมูลและ
ประสานงานการประชุม
รัฐสภา และการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเตรียม
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีได้
อย่างถูกต้องทัน
ก าหนดเวลา ทั้งนี้ 1) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
รัฐสภา ในส่วน ข้อ
ปรึกษาหารือของสภา
ผู้แทนราษฎร ในเดือน
ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 
2563 มีจ านวนหนังสือที่
เสนอจ านวน 16 เรื่อง 
สามารถเสนอได้ทัน
จ านวน 16 เรื่อง 2) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
คณะรัฐมนตรี ในเดือน
ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 
2563 มีจ านวนหนังสือ ที่
เสนอจ านวน 122 เรื่อง 
เสนอไม่ทันจ านวน 5 เรื่อง  

สามารถด าเนินการ
น าเสนอข้อมูลและ
ประสานงานการประชุม
รัฐสภา และการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเตรียม
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีได้
อย่างถูกต้อง ทัน
ก าหนดเวลา ทั้งนี้ 1) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
รัฐสภา ในส่วน ข้อ
ปรึกษาหารือของสภา
ผู้แทนราษฎร ในเดือน
มกราคม 2564 - มีนาคม 
2564 มีจ านวนหนังสือที่
เสนอจ านวน 66 เรื่อง
สามารถเสนอได้ทัน
จ านวน 66 เรื่อง 2) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
คณะรัฐมนตรี ในเดือน
มกราคม 2564 - มีนาคม 
2564 มีจ านวนหนังสือที่
เสนอจ านวน 153 เรื่อง 
เสนอไม่ทันจ านวน 12 
เรื่อง  

สามารถด าเนินการ
น าเสนอข้อมูลและ
ประสานงานการประชุม
รัฐสภา และการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเตรียม
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีได้
อย่างถูกต้อง ทัน
ก าหนดเวลา ทั้งนี้ 1) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
รัฐสภา ในส่วนข้อ
ปรึกษาหารือของสภา
ผู้แทนราษฎร ในเดือน
เมษายน 2564 - มิถุนายน 
2564 มีจ านวนหนังสือที่
เสนอจ านวน 35 เรื่อง 
สามารถเสนอได้ทัน
จ านวน 35 เรื่อง 2) การ
น าเสนอข้อมลูประชุม
คณะรัฐมนตรี ในเดือน
เมษายน 2564 - มิถุนายน 
2564 มีจ านวนหนังสือที่
เสนอจ านวน 126 เรื่อง 
เสนอไม่ทันจ านวน 9 เรื่อง  

(ร่าง) สามารถด าเนินการ
น าเสนอข้อมูลและ
ประสานงานการประชุม
รัฐสภา และการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเตรียม
ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรีได้
อย่างถูกต้อง ทัน
ก าหนดเวลา ทั้งนี้ 1) การ
น าเสนอข้อมูลประชุม
รัฐสภา ในส่วนข้อ
ปรึกษาหารือของสภา
ผู้แทนราษฎร ในเดือน
กรกฎาคม 2564 - 
กันยายน 2564 มีจ านวน
หนังสือที่เสนอจ านวน 
172 เรื่อง สามารถเสนอ
ได้ทันจ านวน 172 เรื่อง 
2) การน าเสนอข้อมูล
ประชุมคณะรัฐมนตรี ใน
เดือนกรกฎาคม 2564 - 
กันยายน 2564 มีจ านวน
หนังสือที่เสนอจ านวน 
133 เรื่อง เสนอไม่ทัน
จ านวน 20 เรื่อง  

คะแนนตัวชี้วัด 2 3 2 4 

คะแนนถ่วงน้้าหนัก 0.6 0.9 0.6 1.2 

ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน - ไม่มี -  
   

 


