
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานเลขาธิการ 



คํานํา 
 
 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยกําหนดให้มีการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจ้างจ้างที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และใช้ในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด และสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการ
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 28 ตัวช้ีวัด  
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  ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความสําคัญแก่การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี” รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
(กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและ
เสนอแนะเชิงนโยบาย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับราชการในพระองค์ 
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคญัในราชกิจจานุเบกษา 

(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เก่ียวข้อง 
(กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน) 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวมท้ังหมด 23 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 713,514,300 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการ รวม 10 โครงการ วงเงิน 8,068,100 บาท 
และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจ้างที่สําคัญ รวม 13 รายการ วงเงิน 705,446,200 บาท สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

1 808,300 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 800,000 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

2 5,130,000 4 575,754,200

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

6 1,329,800 9 129,692,000

รวม 10 8,068,100 13 705,446,200
 

 ส่วนการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 28 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4 8 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 1 3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 3 4 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

3 9 

รวม 13 28 
 

 ในส่วนของการติดตามผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สลค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้มีจัดทํารายงานผลการดําเนินการใน
ภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
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ส่วนที่ 1  
ข้อมลูท่ัวไป 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

วิสัยทัศน์รัฐบาล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพ

ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ

ของรัฐบาลมีมาตรฐาน

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย 

และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

      
เป้าประสงค์ 
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรูใ้นการวิเคราะห์

เรื่องอย่างรอบดา้น โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

1.3 มติคณะรัฐมนตรมีีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได ้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและ

พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและ

มติคณะรัฐมนตรตีามระยะเวลาที่กําหนด 
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการตดิตามผลการดาํเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

เป้าประสงค์
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกยีรติ 

 

เป้าประสงค์
4.1 ระบบงานราชกจิจานุเบกษามีมาตรฐาน 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

กฎหมาย และข้อมูลสาํคัญ 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาํคัญในราชกจิจา-

นุเบกษาอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็  
 

 เป้าประสงค์ 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 

เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมมีาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อตา้นการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

      
กลยุทธ์ 
(1) สร้างความเข้าใจให้แกส่่วนราชการเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัตใินการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรือ่งฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 

(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจดัการองค์ความรูใ้นการ
วิเคราะห์เรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดทํา
ร่างมติคณะรัฐมนตร ี

(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัตใิน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดทําและปรับปรงุคู่มือการปฏิบตัิงาน 

 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาฐานข้อมลูการตดิตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี
(2) พัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี
(3) พัฒนากลไกผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.) 
(4) พัฒนาองค์ความรูใ้นการติดตามผลการดาํเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตร ี
(5) พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ ทันต่อ

สถานการณ์ และก้าวทันตอ่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  

กลยุทธ์
(1) พัฒนาองค์ความรู/้คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกีย่วกับ

ราชการในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 

กลยุทธ์
(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมลูกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกจิจา-

นุเบกษาใหร้องรบักับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะรองรบั
เทคโนโลยีในการเผยแพร ่

 กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาบุคลากรใหส้ามารถปรับตวัรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรใหร้องรบัการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุม่ภารกจิ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีมาตรฐาน มปีระสิทธภิาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรงุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ ์
(6) ส่งเสรมิและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อตา้นทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 
 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนงานในภารกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานที่ 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent 

แผนงานในภารกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานที่ 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 

การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา

ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์  

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 
วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

กา
รพ

ฒัน
าอ

งค
์กร

 

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม 

พ.ร.ฎ. เสนอเรือ่งฯ อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติปร
ะส

ิทธ
ผิล

 
ปร

ะส
ิทธ

ภิา
พก

าร
ปฏ

บิัติ
รา

ชก
าร

 
แล

ะค
ณุภ

าพ
กา

รให้
บร

ิกา
ร 

บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดย

คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ 

การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติ

คณะรัฐมนตรตีามระยะเวลาที่กําหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรมีีข้อมูลการติดตามผล 
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรฐัมนตรี 

เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคญัใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย 
และข้อมูลสําคญัและ

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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โครงสรา้งสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ี

กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

สํานักงานเลขาธิการ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตร ี

กองนิติธรรม 

กองบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา 
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
 
 สลค. มีภารกิจเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ  
และภารกิจเก่ียวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ 
ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เก่ียวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเร่ืองที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เก่ียวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเก่ียวกับงานในอํานาจหน้าที่แก่
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2  
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจา้งที่สําคัญ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างทีส่ําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญที่กําหนด
จะดําเนินการ รวมทั้งหมด 23 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 713,514,300 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการ 
รวม 10 โครงการ วงเงิน 8,068,100 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวม 13 รายการ 
วงเงิน 705,446,200 บาท สรุปได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

1 808,300 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผล 
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 800,000 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

2 5,130,000 4 575,754,200

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

6 1,329,800 9 129,692,000

รวม 10 8,068,100 13 705,446,200
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รายละเอียดโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. กพร. 808,300
 รวม 808,300
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง กสค. 800,000

รวม 800,000
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์
3.1 การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประสานงาน

ระหว่าง สลค. สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรี
กอค. 130,000

3.2 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนกัเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศกึษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 5,000,000

รวม 5,130,000
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

- ไม่มีโครงการ -
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการเงนิการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ

และด้านบุคลากร 
สลธ. 220,000

5.2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. กพร. 677,500
5.3 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 30,000
5.4 โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส. 167,300
5.5 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ กบส. 175,000
5.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใน สลค. 
ศปท. 60,000

รวม 1,329,800
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 8,068,100
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. 
 การดําเนินการ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การลงพ้ืนที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรี/การศึกษาดูงานในเรื่อง 
ที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เช่น มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการนํ้า มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง 
(2) การจัดบรรยายความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
ในประเด็นตามข้อ (1) รวมถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ 
สลค. เช่น ความรู้เก่ียวกับกฎหมายด้านต่าง ๆ การแต่งต้ังข้าราชการ กรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง และ (3) การสัมมนา ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละกลุ่มภารกิจ การพัฒนาองค์การ รวมถึงการสัมมนาประจําปี (Year End) เพ่ือประเมิน
ภาพรวมการปฏิบัติงาน และกําหนดทิศทางการปฏิบัติของ สลค. ในปีต่อไป รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 808,300 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เก่ียวข้อง  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  บุคลากรของ สลค. ได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ 
o ผลลัพธ์  การปฏิบัติราชการของ สลค. ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์  
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรของ สลค. ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

รูปแบบต่าง ๆ    
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  

- จํานวนองค์ความรู้/คู่มือการทํางานในเรื่องที่มีความสําคัญที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดทําของผู้เข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 8 องค์ความรู้ 

- ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนําความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5) 
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 แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม             
2) ดําเนินกิจกรรมและสรุปผลการดําเนิน

กิจกรรม 
            

2.1) ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน 

            

2.2) จัดบรรยายความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

            

2.3) สัมมนา ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

            

3) ติดตามและประเมินผล             
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2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง 
 การดําเนินการ จัดการประชุมช้ีแจงเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ส่วนราชการ และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาลดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุน
ให้การแปลงนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงต่อสภาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 800,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาล 
o ผลลัพธ์  กระทรวง ส่วนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนและ

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  

o ตัวชี้วัดผลผลิต  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางาน
ของรัฐบาล  

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) เสนอขออนุมัติจัดการ
ประชุม 

            

2)  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม 

            

3)  ประสานเพื่อเตรียมการจัด
ประชุม 

            

4)  จัดการประชุม             

5)  ประเมินผลโครงการ             

6)  จัดทําสรุปผลการประชุม
เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

            

7)  จัดทําเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจ่าย 

            

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์ 

3.1 การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงานระหว่าง สลค. 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 การดําเนินการ จัดการสัมมนาร่วมกันระหว่าง สลค. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 130,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  สามารถสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเจ้าหน้าที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

o ผลลัพธ์  เกิดความคล่องตัวในการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในแนวทางการประสานงาน

ที่ร่วมกันกําหนดขึ้น  
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดขึ้นร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ที่ เกิดขึ้นและการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ร่วมกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) รวบรวมข้อมูลปญัหา/อุปสรรค             
2) จัดทําเอกสาร             
3) จัดการสัมมนา             
4) สรุปผลการสัมมนา             
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3.2 โครงการดูแลและพฒันาศักยภาพนกัเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
 การดําเนินการ จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ

ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างหลากหลาย และต่อเน่ือง 
เพ่ือยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตในกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ที่คงอยู่ 
ในระบบ (ประมาณ 1,200 คน) ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูล
ให้ทันสมัย (ทั้งน้ี เป็นการดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 5,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  จํานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูลการติดตาม
นักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ สําหรับใช้ในการจัดทํารายงานเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ 
และกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

o ผลลัพธ์  นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ที่คงอยู่ 
ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวัยและ
สมรรถนะเป้าหมายที่พึงประสงค์เป็น “คนเก่ง คนดี” ของสังคม  

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต  

- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีจิตสํานึก
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมมากขึ้น 
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 แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานให้กับนักเรียนทุนฯ 

ตามความถนัดในสาขาต่าง ๆ  
            

-  ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศิริราช และ  
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

            

- ฝึกปฏิบัติงานหาประสบการณ์ สลค. 
สศช. มพพ. 

            

- ฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา 
(นรท.ป.ตรี ปี 3 ข้ึนปี 4) 

            

- ฝึกปฏิบัติงานหารายได้พิเศษช่วงปิด
ภาคเรียน (ทรู อุทยานราชพฤกษ์) 

            

1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือสํารวจความถนัด 
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี (3 คร้ัง ๆ ละ 
30 คน) 

2 
คร้ัง 

    1 
คร้ัง

      

1.3 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานประเด็น
การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญ 
(1 คร้ัง นรท.ฝึกงาน 10 คน) 

            

1.4 กิจกรรมแนะแนว ติววิชาการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู สาํหรับ 
นรท. รุ่นท่ี 2 (1 คร้ัง 35 คน) 

            

1.5 กิจกรรมแนะแนว ติววิชาการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อม นรท. รุ่นท่ี 3 เข้าสู่
อาชีพข้าราชการ (1 คร้ัง 30 คน) 

            

2. การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมท่ีนําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 จัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงาน 

นรท. 
            

2.2 กิจกรรมปลูกฝังความมีจิตอาสา 
(ประสาน ติดตาม นรท. จัดในพ้ืนท่ี) 

            

2.3 กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 คร้ัง 
(20 คน) 

            

3. การปลูกฝังจิตสํานึกความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.1 กิจกรรมนํา นรท. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

โอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยน 
เคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

            

3.2 กิจกรรมนํา นรท. ร่วมลงนามถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสวันสําคัญ ๆ 

            

3.3 งานพระราชพิธีพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9             

สํารวจความต้องการ 
ประสานงานหน่วยงาน 

ฝึก ม.ปลาย ฝึก ป.ตรี 
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ระยะเวลา
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ 
4.1 การประชุมติดตาม นรท. ในพ้ืนท่ี  
 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 คร้ัง กทม. 1 คร้ัง  

(9 คร้ัง ๆ ละ 50 คน) 

 1 
คร้ัง

2 
คร้ัง

2 
คร้ัง

2 
คร้ัง

2 
คร้ัง

      

4.2 การประชุมติดตาม นรท. ท่ีกําลังเรียน
ระดับ ป.ตรี รุ่นท่ี 3-6 และปัจฉิมนิเทศ  
นรท. รุ่นท่ี 3 ท่ีสําเร็จการศึกษา (1 คร้ัง 
450 คน) 

            

4.3 การลงพ้ืนท่ีติดตามตรวจเย่ียม นรท. 
และครอบครัว กรณีสําคัญ ๆ (เฉพาะ
กรณี) 

            

5. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2561 (รุ่นท่ี 10) 
5.1 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์

นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกจาก คกก.
จังหวัด (30 จังหวัด) 

            

5.2 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงใน
การกลั่นกรอง คัดเลือก นรท. รุ่นท่ี 10/
ปี 2561 ณ วังทวีวัฒนา 

            

5.2 สนับสนุนการจัดประชุม ชี้แจงเตรียม
ความพร้อม นํานักเรียนเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุนการศึกษา รุ่นท่ี 10 

            

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ
6.1 ประสานติดตามและปรับปรุงข้อมูล 

นรท. ให้เป็นปัจจุบัน 
            

6.2 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกลาง และ
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ 

            

6.3 การจัดทํารายงานสถานะ นรท. 
ประจําเดือน (รายงานทุกวันท่ี 5 ของ
เดือน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เก่ียวข้อง 
 

5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 
 การดําเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยาย เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
และสามารถนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของ สลค. 
จํานวน 120 คน 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 220,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ 

o ผลลัพธ์   
 - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริการของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ 

สารบรรณ และงานด้านบุคลากร ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  

o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
 - ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร  
  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 - ระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านบริการของของบุคลากรด้านการเงินการคลัง 

 งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร เพ่ิมมากขึ้น 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ต้ังคณะทํางาน             
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
6) ติดตามประเมินผล             
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5.2  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.  
 การดําเนินการ จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแก่กลุ่มข้าราชการใหม่ กลุ่มบุคลากร 

สายงานหลัก และสายงานสนับสนุน จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  
(1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี สําหรับกลุ่มบุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

จํานวน 40 คน โดยมีหัวข้อที่สําคัญ เช่น ความรู้เก่ียวกับองค์กร (โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร โอกาสในการพัฒนาตนเอง) ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี 
ประโยชน์ของแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ จิตสํานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม (ข้าราชการที่ดี
เป็นอย่างไร คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ การศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ) ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ (วินัยที่ข้าราชการควรรู้ 
ระบบราชการ 4.0 นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การเขียนหนังสือราชการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) และความรู้และทักษะเพื่อการดํารงตนอย่าง
สมดุลในศตวรรษที่ 21 (ข้าราชการในยุคดิจิทัล สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ข้าราชการไทยใส่ใจสุขภาพ) 

(2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทํางานเป็นทีม สําหรับบุคลากรสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุน จํานวน 70 คน โดยมีหัวข้อที่สําคัญ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน การสร้าง
จิตสํานึกการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ กิจกรรม Walk Rally 
และ Team Building เพ่ือเสริมสร้างทักษะและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
การทํางานเป็นทีม 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 677,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การทํางานเป็นทีม  
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สลค. สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

o ผลลัพธ์  การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  

 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน

การเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา 
(Pre-Test และ Post-Test) 
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 หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทํางานเป็นทีม 
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็นในการ

ปฏิบัติงาน การประสานงาน และการทํางานเป็นทีม 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนํา

ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม             
2) ดําเนินการกิจกรรมและสรุปผลการ

ดําเนินกิจกรรม 
            

2.1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี             
2.2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ

และการทํางานเป็นทีม 
            

3) ติดตามและประเมินผล             
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5.3 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎี (โดยการฟังบรรยาย จํานวน 3 ช่ัวโมง) และภาคปฏิบัติ 

(ฝึกปฏิบัติจริง จํานวน  3 ช่ัวโมง) โดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างเหมาของ สลค. จํานวน 65 คน  

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 30,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  บุคลากร สลค. มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ผลลัพธ์  บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ

ระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีความปลอดภัยในการทํางานและ 
เกิดผลดีต่อองค์กร 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากร สลค. ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ดําเนินการฝึกอบรม             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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5.4 โครงการพัฒนะทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การดําเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร สลค. 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 167,300 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.  

o ผลลัพธ์  บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถทําข้อสอบได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

คะแนนสอบในแต่ละหลักสูตร 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร

ฝึกอบรม 
            

3) เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ฝึกอบรม 

            

4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการดําเนนิโครงการ             
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5.5 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 การดําเนินการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 175,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ด้านสารสนเทศ 

o ผลลัพธ์  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  

o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ และมีรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ที่ระบุ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้/ผู้รับบริการงานด้านสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ
ต่อสารสนเทศในภาพรวม 

 แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

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

โครงการ 
            

2) ดําเนินการสัมมนา             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4) ติดตามและประเมินผล             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 
 

5.6  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
 การดําเนินการ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจท่ีในหลักและแก่นแท้

ของคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และการทํางานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้และจัดทําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

o ผลผลิต   
- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน 
o ผลลัพธ์  บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  

o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงการนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 0 ครั้ง 
 แผนการดําเนินโครงการ 
                              ระยะเวลา 

 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขออนุมัติโครงการ  
2)  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ     
3)  ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ส่วนราชการอ่ืน/โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 
สลค.  
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รายละเอียดรายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
- ไม่มีรายการ -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ -
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์
รายการท่ี 1 โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสําคัญทางราชการ กอค. 1,000,000
รายการท่ี 2 ค่าสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สลธ. 527,035,200
รายการท่ี 3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. 38,719,000
รายการท่ี 4 ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ กอค. 9,000,000

รวม 575,754,200
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

- ไม่มีรายการ -
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเก่ียวข้อง 
รายการท่ี 5 โครงการปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุม

คณะรัฐมนตรีด้วยเคร่ืองแท็บเล็ต (M-VARA)
กบส. 1,000,000

รายการท่ี 6 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. กบส. 3,200,000
รายการท่ี 7 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม กบส. 6,100,000
รายการท่ี 8 โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กบส. 340,000
รายการท่ี 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม

คณะรัฐมนตรีเพ่ือทดแทนระบบเดิม
กบส. 29,630,000

รายการท่ี 10 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม กบส. 9,420,000
รายการท่ี 11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูล

สําคัญของ สลค. 
กบส. 37,592,000

รายการท่ี 12 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี กบส. 28,900,000
รายการท่ี 13 โครงการจัดหาระบบสําหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ กบส. 13,510,000

รวม 129,692,000
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 705,446,200
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์ 

รายการที่ 1 โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสาํคญัทางราชการ 
 การดําเนินการ จัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสําคัญทางราชการ 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
3) พัฒนาระบบ             
4) ทดสอบระบบและตรวจการจ้าง             
 

รายการที่ 2 การจัดสรา้งเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
  การดําเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 527,035,200 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ประมาณการสร้างเคร่ืองราชฯ และ
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) จัดประชุม คกก. บริหารการสร้าง-
ซ่อมเคร่ืองราชฯ กําหนดชั้นตรา ราคา 
หน่วยงานผู้รับจ้าง 

            

3) ขออนุมัติดําเนินการ จัดทําสัญญาจ้างฯ 
และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

4) แต่งต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเคร่ืองราชฯ             
6) จัดทําบันทึกส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 
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รายการที่ 3 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
  การดําเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 38,719,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และ
แจ้งผู้รับจา้งเสนอราคาฯ 

            

2) สํารวจเคร่ืองราชฯ รับคืน             
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสร้าง-

ซ่อมเครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดทําสัญญาจ้างฯ             
5) ต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
6) ผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญาจ้าง             
7) ตรวจรับงาน             
 
 
 
รายการที่ 4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสญัญาบัตรฯ 

  การดําเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 
ตามจํานวนที่กําหนด 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 9,00,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดพิมพ์ คร้ังท่ี 1             
2) จัดพิมพ์ คร้ังท่ี 2             
3) จัดพิมพ์ คร้ังท่ี 3             
4) จัดพิมพ์ คร้ังท่ี 4             
5) จัดพิมพ์ คร้ังท่ี 5             
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เก่ียวข้อง 
 
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย

เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) 
  การดําเนินการ ปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอก สลค. ให้ทํางานได้เสมือนระบบหลัก 
โดยสามารถทํางานได้ทันทีเมื่อระบบหลักขัดข้อง 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
            

3) จัดซ้ือจัดจ้าง             
4) ปรับปรุงระบบ             
5) ทดสอบระบบ             
6) ติดต้ังใช้งาน/ตรวจรับ             
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รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. 
  การดําเนินการ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณเครือข่ายชุดใหม่เพ่ือ

ทดแทนชุดเดิมในส่วนบางส่วนที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึงจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 3,200,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ, แต่งต้ัง คกก., 
TOR, คกก. TOR ดําเนินการ 

              

2) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
2.1) อนุมัติร่าง TOR               
2.2) ประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1               
2.3) ประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 2               
2.4) อนุมัติ TOR เพ่ือนําไป

ประกวดราคา 
              

2.5) ประกวดราคา, พิจารณาผล 
 และทําสัญญาจ้าง 

              

3) ส่งมอบงานและตรวจรับระบบ               
4) ทดลองใช้งาน               
5) ประเมินผลการใช้งาน               
 

รายการที่ 7 โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม 
  การดําเนินการ จัดหาระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุม 
เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดประชุมได้ครอบคลุมตามรูปแบบที่ต้องการ 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 6,100,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)               
2) ขออนุมัติโครงการ, แต่งต้ัง คกก.              
3) จัดซ้ือจัดจ้าง              
4) ส่งมอบงาน              
5) ตรวจรับงาน              
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รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนปูกรณ์หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์
  การดําเนินการ ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค. 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 340,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ 
            

3) จัดซ้ือจัดจ้าง             
4) ปรับปรุงระบบ             
5) ทดสอบระบบ             
6) ติดต้ังใช้งาน/ตรวจรับ             
 
 

รายการที่ 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม 
  การดําเนินการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือทดแทนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถท่ีสูงขึ้นในการรองรับการใช้งานที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

  งบประมาณท่ีได้รบัจัดสรร จํานวน 29,630,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ 

            

2) จัดซ้ือจัดจ้าง             
3) ติดต้ังและทดสอบระบบ             
4) อบรมและปฏิบัติงานจริง             
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รายการที่ 10 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม 
 การดําเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

เพ่ิมเติม เพ่ือให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 9,420,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) ขออนุมัติโครงการ, แต่งต้ัง คกก., 
TOR, คกก. TOR ดําเนินการ 

              

2) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
2.1) อนุมัติร่าง TOR               
2.2) ประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 1               
2.3) ประชาพิจารณ์ คร้ังท่ี 2               
2.4) อนุมัติ TOR เพ่ือนําไป

ประกวดราคา 
              

2.5) ประกวดราคา, พิจารณาผล 
และทําสัญญาจ้าง 

              

3) ส่งมอบงานและตรวจรับระบบ               
4) ทดลองใช้งาน               
5) ประเมินผลการใช้งาน               
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รายการที่ 11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสาํหรบัการสืบค้นฐานขอ้มูลสําคัญของ สลค. 
  การดําเนินการ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสําคัญของ 

สลค. รองรับการปฏิบัติงานของ สลค. ทั้งในและนอกสถานท่ี และสามารถใช้งานด้วย 
Mobile device ได้ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น อาทิ ระบบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ระบบข้อมูลติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี/ร่างกฎหมาย/เรื่องทั่วไป ระบบข้อมูลคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยมติ
คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระบบข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบคุณสมบัติในการ
แต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี ระบบข้อมูลความเห็นกฤษฎีกา 
ระบบตรวจสอบพิสูจน์อักษร ระบบฐานข้อมูลตราเครื่องหมายราชการ ระบบฐานข้อมูล 
สลค. ที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบข้อมูล Back office (ระบบงบประมาณ 
และการติดตามผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ ระบบการใช้งานสถานที่และยานพาหนะ 
ระบบมอบหมายคณะกรรมการและอนุกรรมการ สลค. ระบบองค์ความรู้-KM ระบบ e-Office 
ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลของ สลค.) 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 37,592,000 บาท  
  ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
  แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ              
2) ขออนุมัติโครงการ              
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
4) จัดหาและพัฒนาระบบ              
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ              
6) เร่ิมใช้งานระบบจริง              
7) ติดตามและประเมินผล              
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รายการที่ 12 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตรี 
  การดําเนินการ พัฒนาระบบสารบรรณอัตโนมัติให้มีความทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงไป (ปรับปรุงระบบรับ-ส่งเอกสารให้สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลภายใน 
สลค. และนอก สลค. และสามารถรองรับการแสดงผลแบบ Web Application หรือ 
Mobile Device ได้ เพ่ือให้สามารถรายงานความเคล่ือนไหวของเรื่องได้ในทุกสถานการณ์ 
ทุกเวลา) รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในการเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีความสามารถในการสืบค้นด้วยคําสําคัญหรือเน้ือหาของเอกสารได้ และ
สามารถสืบค้นได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์มือถือ) 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 28,900,000 บาท  
  ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
  แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ              
2) ขออนุมัติโครงการ              
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
4) จัดหาและพัฒนาระบบ              
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ              
6) เร่ิมใช้งานระบบจริง              
7) ติดตามและประเมินผล              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



36  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 
 

รายการที่ 13 โครงการจัดหาระบบสาํหรบัให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ 
  การดําเนินการ พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลที่มีความทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป (สามารถนําส่งข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชันและอีเมล์ไปยังหน่วยงาน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลเหล่าน้ัน) โดยจะมีการจัดการข้อมูลให้
ตรงกับความต้องการและสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ปรับระบบการบริการข้อมูลให้มี
การทํางานในลักษณะเชิงรุก ส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้อย่าง
รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 13,510,000 บาท  
  ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
  แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

พ.ศ. 60 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ              
2) ขออนุมัติโครงการ              
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
4) จัดหาและพัฒนาระบบ              
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ              
6) เร่ิมใช้งานระบบจริง              
7) ติดตามและประเมินผล              
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ส่วนที่ 3  
การดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ์

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 



38  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 
 

 

 
 



   
 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561 
 39

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมี
ความเขา้ใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
 

1.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตร ี
มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ.เสนอเรือ่งฯ (กนธ., กวค., 
กสค., กอค.)  

4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1) สรา้งความเขา้ใจให้แก่
ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ 
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง  
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บรหิารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรือ่ง
เสนอคณะรัฐมนตรี และ
การจัดทําร่างมติ
คณะรัฐมนตร ี
3) เสรมิสรา้ง/พัฒนา
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ
ในการจดัประชุม
คณะรัฐมนตร ี
4) จัดทําและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัตงิาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรือ่งอย่างรอบดา้น 
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 
 

3 8.75 ต่ํากว่า 
8.75 

- - - 8.75 

1.2.2 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอเข้าสูก่าร
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค. 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., 
กวค., กสค., กอค.) 
 

4 ร้อยละ 100 ต่ํากว่า
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

 1.2.3 ร้อยละของจาํนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได ้
 

1.3.1 จาํนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ 
ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือ.
ไม่ชัดเจนในสาระสําคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., 
กอค.) 
 

3 0 เรื่อง 1 เรื่อง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 เรื่อง 
 

 1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบรา่ง 
อนุบัญญัติแล้วเสรจ็ภายในเวลาที่กําหนด (กคอ.) 
 

3 ร้อยละ 92 ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผูป้ระสานงานใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

1.4.2 จาํนวนครัง้ของการผลิตเอกสารเรื่องจาํเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 0 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 ครั้ง 
  

  



 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

40 
แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(20) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่
กําหนด 

2.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่สว่นราชการรายงาน
ผลการดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 
 

5 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

1) พัฒนาฐานข้อมลูการ
ติดตามและประเมนิผล
การปฏิบัตงิานตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตร ี
2) พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมนิผล
การปฏิบัตงิานตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตร ี
3) พัฒนากลไกผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
(ปคร.) 
4) พัฒนาองค์ความรู้ใน
การตดิตามผลการดาํเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และกา้วทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2.1.2 ร้อยละความสําเร็จในการประสานงาน/
ติดตามให้สว่นราชการรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด (กสค.) 
 

5 ร้อยละ  
100 

ต่ํากว่า
ร้อยละ 
100 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
100 

 

2.2 ครม. มีข้อมูลการตดิตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

2.2.1 จาํนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
ผลการดาํเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แลว้
เสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (กพต.) 
 

5 6 เรื่อง/ไตร
มาส 

4 เรื่อง/
ไตรมาส 

5 เรื่อง/
ไตรมาส 

6 เรื่อง/
ไตรมาส 

7 เรื่อง/
ไตรมาส 

8 เรื่อง/
ไตรมาส 

2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มตี่อประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.) 
 

5 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัต ิ
ที่สมพระเกียรต ิ

3.1.1 จาํนวนครัง้ที่การปฏิบัตงิานหน้าพระที่นั่ง
ผิดพลาด (กอค.) 
 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาองค์ความรู/้
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกบัราชการ
ในพระองค์ 
3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์ 

3.1.2 จาํนวนครัง้ที่การขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
ราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจดัทําขึ้นใหม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

 

 

  



 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

42 
แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จาํนวนครัง้ที่ไม่สามารถนําเรือ่งประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาบนเว็บไซตไ์ด้ ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการ
เผยแพรใ่นราชกจิจา-
นุเบกษาใหร้องรบักับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรใหม้ี
ทักษะรองรับเทคโนโลยีใน
การเผยแพร ่

 4.1.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรบัปรุงแลว้เสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลสําคัญ 

4.2.1 ร้อยละของจาํนวนกฎหมายและข้อมูลสาํคัญ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญใน 
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและ
รวดเรว็ 
 

4.3.1 ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจํานวนผูท้ี่เข้ามาใช้ข้อมลู
ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกบัปีกอ่น (กบส., กรจ.-
กอค.) 

3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
3 

 

  



   
 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่กี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.  
ในอนาคต 

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
ปรับปรงุหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเปา้หมาย 
ที่กําหนด (สลธ., กบส., กพร.) 
 

3 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

 

1) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตวัรองรับการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาใน
อนาคตและมีทักษะในการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง) 
2) พัฒนาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ทุกกลุ่มภารกจิ) 
3) พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มมีาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และสนับสนุน
การปฏิบัติงานไดใ้นทุก
สถานการณ ์
6) ส่งเสริมและพฒันา
กลไกธรรมาภิบาล 
ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาใน 
แต่ละปี เทียบกบับุคลากรทั้งหมด (กพร.) 
 

3 ร้อยละ 65 ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

5.2 ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
และทันสมัย 

5.2.1 ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management) (สลธ.) 
 

4 ระดับ 5 - - - - ระดับ 5 

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 
 
 
 
 
 

(1.5) จัดทํา Career 
Pathแลว้เสรจ็
1 ตาํแหน่ง 

จัดทํา 
Career 
Path ไม่
แล้ว
เสร็จ 

- จัดทํา 
Career 
Path

แล้วเสร็จ
1 

ตําแหน่ง 

- จัดทํา 
Career 
Path

แล้วเสร็จ
มากกวา่ 1 
ตําแหน่ง 

 (2) แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) (1.5) จัดทํา Succession 
Plan ในตําแหน่ง
สําคัญเชิงกลยุทธ์ 

แล้วเสร็จ 1 
ตําแหน่ง  

จัดทํา 
Succession 
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
ไม่แล้วเสร็จ

- จัดทํา 
Succession 
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ 1 
ตําแหน่ง  

- จัดทํา 
Succession 
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ 
มากกว่า 1 
ตําแหน่ง  



 

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

44 
แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2561 1 2 3 4 5 
 (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (1) จัดทําแผนสร้าง

ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ

 

จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ 

- - - จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร 
แล้วเสร็จ 

 

 5.2.3 ร้อยละของความสําเรจ็ในการดําเนินการตาม
แผนสรา้งความผกูพันของบุคลากร สลค. (สลธ.) 

2 - ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

 5.2.4 ร้อยละของความสําเรจ็ในการดําเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 
 
 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

 5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., สาํนัก/กอง/กลุ่ม)
 
 

3 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่กําหนด

- - - ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่กําหนด

 

5.2.6 ร้อยละของความสําเรจ็ในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการปฏิบตัิภารกิจของ สลค. 
ตามเปา้หมายที่กาํหนด (กบส.) 
 

3 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
90 

 

 5.2.7 ร้อยละของความสําเรจ็ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลีย่นแปลงใน
อนาคต (กบส.) 
 

3 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

 

5.3 การส่งเสรมิธรรมาภิบาล ตอ่ตา้น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) 
(ศปท., สํานัก/กอง/กลุม่)  
 

2 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่สํานักงาน
ป.ป.ช.
กําหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่สํานักงาน

ป.ป.ช.
กําหนด 
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและการรายงานผลการดําเนนิการ 

 
 



46  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 
 

 

 
 



 
แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

 

ชื่อโครงการ/รายการ    (1)          
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจําปี  แผนปฏิบัติการดิจิทัล   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จํานวน  (5) บาท 
ชื่อผู้ประสานงาน    (6)    หมายเลขโทรศัพท์     (7)         

กิจกรรม 
(8) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(9) 

ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

(10) 

ร้อยละของ
ผลการ

ดําเนินการ
ตามกิจกรรม 

(11) 

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 
ใช้ไป 
(14) 

หมายเหตุ 
(15) ตามแผน 

(12) 
ดําเนินการจริง

(13) 
        
        
        

  รวมร้อยละ 
ตามผลการดําเนินกิจกรรม

     

 
(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้) 
 เป็นไปตามกําหนดเวลา  ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561 

ผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)  (19)  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (18)  (20)  
 



   แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 49 
 

คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ 
   
 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังน้ี 
ช่องที่ 1  ชื่อโครงการ ระบุช่ือโครงการ/รายการที่ดําเนินการ  
ช่องที่ 2  แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
ช่องที่ 3  ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ช่องที่ 5 จํานวน ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ช่องที่ 6 ชื่อผู้ประสานงาน ระบุช่ือผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 7 หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 8 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 9 ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเป็นร้อยละ รวมทุก

กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 
ช่องที่ 10  ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการ

ดําเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ผลการดําเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 11 ร้อยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
โดยกําหนดเป็นร้อยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 

ช่องที่ 12 ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะดําเนินกิจกรรม ตามท่ีกําหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 13 ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ดําเนินการจริง 
ช่องที่ 14 งบประมาณใช้ไป ใส่จํานวนงบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 15 หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ช่องที่ 16  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า

กําหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ช่องที่ 17 ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวช้ีวัดผลผลิตที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 18 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องที่ 19 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต ระบุผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลผลิต 
ช่องที่ 20 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
หมายเหตุ 1. สํานักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีท่ีสํานักและกองจัดทํารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องท่ี 1-5, 8, 12 และ 
17-18 ให้เรียบร้อย โดยสํานักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องท่ี 6-7,  9-11, 13-16 และ 19-20 
 3. หากสํานักและกองมีความจําเป็นต้องปรับแก้ข้อมูลสําคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากท่ีเคยกําหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย 
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แบบตดิตามและรายงานผลการดําเนนิการตัวชี้วดัตามแผนยทุธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบสุํานัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์............. 

 
หัวข้อ คําอธิบาย 

ตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัด 

1. ความหมาย/คําอธิบายตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศาสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

3. เป้าประสงค์ ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

4. สูตรในการคํานวณ ระบุวิธีการคํานวณผลการดําเนินการตัวชี้วัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยที่วัด) 

5. หน่วยที่วัด ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ จํานวน ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน อัตรา ค่าเฉลี่ย  

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

7. แหล่งของข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูล  เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล 

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ระบุสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ผล 

ระบุชื่อ-นามสุกล..................................................... สํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ..........................................  หมายเลขโทรศัพท์ 
................................... 

10. ผู้ตั้งเป้าหมาย ระบุชื่อรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
12. หน่วยงานที่สนับสนุน ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย  

หน้าข้อความ “ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน”   
  ทุกสํานัก/กอง  หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 
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หัวข้อ คําอธิบาย 
13. ข้อมูลปีฐาน ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

 ปี ....  ปี ....  ปี ....  
14. ค่าเป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด 

15. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 
 1 2 3 4 5 
16. น้ําหนัก (ร้อยละ) ระบุค่าน้ําหนักตัวชี้วัด 

17. เงื่อนไข ระบุเงื่อนไขความสําเร็จตัวชี้วัด 

18. หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 

19. รายละเอียดผลการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....-30 กันยายน ....) โดยสังเขป 
อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดมาพอเข้าใจ 

20. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  แนวทางแก้ไข 
 ระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพอเข้าใจ   ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

21. ปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ระบุปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

22. การคํานวณคะแนน 
จากผลการดําเนินงาน 
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก) 

น้ําหนัก (ร้อยละ) ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก 

ระบุค่าน้ําหนัก 
ระบุผลการดําเนินงานเป็นตัวเลข 

ตามข้อ 19 
ระบุค่าคะแนนที่ได้ 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุค่าคะแนนที่ได้ โดยคํานวณจากสูตร  
ค่าคะแนนที่ได้ X น้ําหนักตัวชี้วัด 

 น้ําหนักรวมทั้งหมด 

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ)  
ระบุเอกสารสําคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ  รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1     
 

อํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
1. สํานักงานเลขาธิการ 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(3) ให้บริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ  

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ดําเนินการเก่ียวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

ส่วนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เก่ียวกับการประชุม 
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี 

คณะต่าง ๆ รวมท้ังการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
                                                 
 ลําดับที่ 1 - 13 เป็นอํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559  
 ลําดับที่ 14   เป็นอํานาจหน้าที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย รวมทั้ง

เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายเพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนําร่างกฎหมายและเร่ืองอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดทําคําช้ีแจงและคําให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการนําร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ 
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. กองบริหารงานสารสนเทศ  
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการส่ือสารเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการนําเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ 
การประชุมอ่ืน  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรฐัมนตรี  
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้องในการดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อ
รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทําข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการนํานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล 

(4) ดําเนินการพัฒนา กําหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ  และวิ ธีปฏิบั ติในการดําเนินงานของ 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

(5) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเร่ือง 

(6) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผล 

การดําเนินงานประจําปี  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวช้ีวัด เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผดิชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  
(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ

ส่วนราชการในพระองค์เก่ียวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ังในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา 
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์และสมณศักด์ิ การแต่งต้ังและการพ้นจากตําแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม 
ราชประเพณี  ตลอดจนการจัดทํ าประกาศพระบรมราชโองการที่ มิ ใช่การเสนอกฎหมาย 
เพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อม
และการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักด์ิ ยศ ตําแหน่ง และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จําแนกประเภท และจัดลําดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเร่ืองสําคัญต่าง ๆ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(1) ประสานการดําเนินการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
(1) ประสานงานและกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(1) เสนอแนะ ให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

ส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์ิ และ

กําหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดทําธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมท้ังการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดทําและจําหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
 



แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561  61 
 

ภาคผนวก 2 
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