
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานเลขาธิการ 



คํานํา 
 
 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ  20 ปี  (พ .ศ . 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560 - 2564) นโยบายของรัฐบาล  
และแผนปฏิบัติราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2563 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดให้มี
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจ้างจ้างที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และใช้ในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเป้าหมาย
และระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการรายงานผลการดําเนินงาน 
เข้ าสู่ ระบบ  eMENSCR ตามแนวทางของระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์  
13 เป้าประสงค์ และ 29 ตัวช้ีวัด  
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   แผนปฏิบัติ ราชการสาํนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563  1 
 
 

  ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“สํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่น ดิน 
ของคณะรัฐมนตรี” รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับราชการในพระองค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคญัในราชกิจจานุเบกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เก่ียวข้อง 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวมทั้งหมด 21 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 585,261,600 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการ รวม 13 โครงการ วงเงิน 15,529,100 บาท 
และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวม 8 รายการ วงเงิน 569,732,500 บาท สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 



2  แผนปฏิบัติ ราชการสํา นัก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

4 2,798,550 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

3 10,650,000 3 489,852,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

6 2,080,550 5 79,880,500 

รวม 13 15,529,100 8 569,732,500
 

 ส่วนการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 29 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 10 

รวม 13 29 
 

 โดยได้นําโครงการที่จะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสู่ระบบ eMENSCR ด้วย  
ในส่วนของการติดตามผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ สลค .  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการดําเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 ได้ กํ าหนดให้มี จั ดทํ ารายงานผลการดํ า เนินการในภาพรวม 
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเร่งรัด
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมลูท่ัวไป 

 
 

 

 



4 แผนปฏิ บัติ ราชการสํา นัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจาํปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 
 

 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563  5 
 

 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

วิสัยทัศน์รัฐบาล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580)
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การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 

การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา

ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์  

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

พ.ร.ฎ. เสนอเรือ่งฯ อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติปร
ะส
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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 ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผน 
การบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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. 2563 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญมี่กําหนดจะดําเนินการ 
รวมท้ังหมด 21 รายการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 585,261,600 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการรวม  
13 โครงการ วงเงิน 15,529,100 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวม 8 รายการ  
วงเงิน 569,732,500 บาท สรุปได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4 2,798,550 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผล
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

3 10,650,000 3 489,852,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

6 2,080,550 5 79,880,500 

รวม 13 15,529,100 8 569,732,500
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.1 โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. กพร. 1,498,550 
1.2 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 

กปค. 500,000 

1.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

กปค. 400,000

1.4 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 

กนธ. 400,000

รวม 2,798,550 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการ
เสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีโครงการ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณแ์ละ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาค 

กอค. 150,000 

3.2 โครงการประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ประจําปี 

กอค. 500,000 

3.3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 10,000,000 

รวม 10,650,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีโครงการ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ 
พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 

สลธ. 600,000

5.2 โครงการปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท สลธ. 840,000
5.3  โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 40,000
5.4  โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กบส. 167,300
5.5  โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

กบส. 333,250

5.6  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน สลค. 

ศปท. 100,000

รวม 2,080,550
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 15,529,100 

รายละเอียดโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 13 
 

 
 
1.1   โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบคุลากร สลค.  

 การดําเนินการ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ทักษะ สมรรถนะแก่กลุ่มบุคลากร สลค. ในกลุ่มเป้าหมายผู้อํานวยการกลุ่มงานหรือหัวหน้างาน  
บุคลากรในกลุ่มอาวุโสเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน และบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดต้นแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
(Competency Model) และเส้นทางการพัฒนาตามตําแหน่ง (Training Roadmap) ของ 
บุคลากร สลค. (2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ (KM Talk) และ (3) จัดกิจกรรมประชุม/สัมมนา
ประจําปี สลค. (Year End) 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 1,498,550 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เก่ียวข้อง   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต จํานวนกิจกรรม ความรู้ และจํานวนบุคลากร สลค. ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะความรู้ 

o ผลลัพธ์ บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ 
ความรู้ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค. มีคุณภาพมากข้ึน  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต 1) บุคลากรระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 10 ได้รับการพัฒนาการสอนงาน 

การเป็นพ่ีเลี้ยง (ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาบุคลากร สลค.) 2) จํานวนหัวข้อการฝึกอบรม 
เป้าหมายไม่ตํ่ากว่า 3 หัวข้อ และ 3) จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เป้าหมายไม่ตํ่ากว่า 3 องค์ความรู้ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมในมิติต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 แผนการดําเนนิโครงการ 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) เสนอขออนุมัติโครงการ    
2) ดําเนินกิจกรรมและสรุปผลฯ   

2.1)  ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
หัวหน้างาน 

  

2.2)  สัมมนาเพ่ือกําหนดต้นแบบ 
Competency Model และ 
Training Roadmap

  

2.3)  ฝึกอบรมความรู้ (KM Talk)   
2.4)  กิจกรรมประชุม/สัมมนาประจําปี 

สลค. (Year End) 
  

3) ติดตามและประเมินผลโครงการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
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โครงการ “จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกองทีเ่ก่ียวข้อง  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ      นายทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์                  โทรศัพท ์  02-280-9000 # 1931 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1)   เป้าหมาย  
-  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย ................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์.................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 (1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ                                                                               
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสํานึก มีความสามารถสงู มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

-  4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

-  พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
-  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสํา นึก  และเป็นคนเก่ง  มีความ รู้ความสามารถในการทํางาน 
รับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมาย 
และตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่.......................................................................................................... 
 เป้าหมายที่..............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ……………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย…………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ……………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………... 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..…. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง   
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการ
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ  

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................ 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์…………..…………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
งานด้านการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ถือเป็นงานสําคัญมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เพราะคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมต้ังแต่การออกกฎหมายและบังคับใช้ ทั้งในเรื่องของ
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายสําคัญ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการดําเนินการ
เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเก่ียวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้
ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเร่ืองที่ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาเสนอมายังคณะรัฐมนตรี ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
เก่ียวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมาย
หรือระเบียบประเพณี ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้ 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นโยบายการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ 
สถานการณ์โลกที่มีความสลับซับซ้อนและเช่ือมโยงกันมากขึ้น อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบราชการ 4.0  
ที่จะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงานและจัดการระบบข้อมูลของประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สลค . จึงจําเป็นต้องพัฒนาเพื่อยกระดับ 
การทํางานขององค์กรให้สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  

ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการทํางานขององค์กรให้สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
และส นับส นุนกา รบ ริหา ร ร าชการแผ่ น ดินของคณะ รั ฐมนตรี  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ดประ โยช น์สู ง สุ ด 
ต่อประเทศชาติและประชาชนดังกล่าว นอกจากการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการทํางาน การนําเอาระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในองค์กรแล้ว สลค.  
ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการนําเอาความรู้ใหม่ ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ขณะเดียวกัน ในบางภารกิจที่ต้องดําเนินการตามแบบแผนโบราณราชประเพณี 
โดยเฉพาะส่วนงานราชการในพระองค์ก็จะต้องมีการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึง 
นําข้าราชการรุ่นใหม่เข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

การดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของ สลค. ที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินงานในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร และการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งทักษะความรู้ทางวิชาการทั่วไปและความรู้เฉพาะทาง เช่น 
ความรู้ทางกฎหมาย การทํางานเป็นทีม หลักการบริการที่ดี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ และการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ี 
ยังได้มีการจัดบรรยายความรู้ หรือนโยบายและแนวคิดการพัฒนาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ สลค. รวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ สําหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่องเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้องค์กร สลค. มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น สลค. ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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สลค. พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ขับเคลื่อนภารกิจของ สลค.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 ได้กําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่ได้ติองดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว โดยมีกิจกรรมสําคัญที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผน เช่น 
การกําหนดต้นแบบความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (Competency Model) และเส้นทางการพัฒนาตาม
ตําแหน่ง (Trainning Roadmap) ของบุคลากร สลค. รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งบุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ ทั้งสายงานและสายงานสนับสนุน 

2.2  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ สลค. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

บุคลากร สลค. พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งครอบคลุมการกําหนดต้นแบบความรู้ ความสารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ (Competency Model) และเส้นทางการพัฒนาตามตําแหน ่ง  (Training 
Roadmap) ของบุคลารก สลค. รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งทักษะทางวิชาการ  
และทักษะในการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที ่นําไปสู ่การเพิ่มประมิทธิภาพ 
การทํางานทั ้งระด ับป ัจ เจกบ ุคคล  และระด ับองค ์กร  ผ ่านการจ ัด กิจกรรมการเรียนรู้ 
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการสอนงานจากหัวหน้างาน (Coaching) 
2.3  เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ สมรรถนะแก่กลุ่มบุคลากร 
สลค. ในกลุ่มเป้าหมายผู้อํานวยการกลุ่มงานหรือหัวหน้างาน บุคลากรในกลุ่มอาวุโสเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน และบุคลากรระดับปฏิบัติการทั้งสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน ประกอบด้วย 

-  การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ  
กรอบแนวคิดการพัฒนา การมีผู ้บริหารระดับต้นที่มีประสิทธิภาพจะทําให้รู ้จัก
ตัวเอง  รู ้จักพนักงาน  รู ้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทําให้การบริหารงาน 
ได้ตรงตามเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลสําคัญโดยง่าย และจะกลายเป็น
ผู้บริหารระดับกลางที่ทรงคุณค่า พร้อมที่จะก้าวต่อไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ในอนาคต  
เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาภาวะผู้นํา มีความสามารถทั้งการบริหารงาน 
การบริหารคน และบริหารเวลา  

 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการระดับชํานาญการ - ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 40 คน 

-  การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายการประสานงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงาน  
วัตถุประสงค์  เ พ่ือเ พ่ิมประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติงาน  และการเสริมสร้าง 
ความตระหนักและเห็นความสําคัญในการสร้างบรรยากาศในการประสานงาน 
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 19 
 

เป้าหมายการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด เก่ียวกับการ
สร้างเครือข่ายการประสานงาน ที่นําไปสู่การเห็นคุณค่า ความสําคัญ และเกิดความ
ตระหนักของการสร้างเครือข่ายการประสานงานในองค์การ  
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง 1 ครั้ง จํานวน 40 คน 

-  การสัมมนาและศึกษาดูงานประเด็นการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที ่สําคัญ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการวิเคราะห์เรื่อง
และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับนโยบาย แผนงาน โครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  

 เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาทักษะด้านการติดตามประเมินผล การจัดเก็บ ประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ภูมิสังคมของพ้ืนที่ดําเนินการโครงการเพ่ือจัดทํา
ประเด็นแนวทาง ข้อเสนอแนะการดําเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีบนพ้ืนฐาน
การปฏิบัติงานจริง รวมถึงการประสานกับหน่วยงานทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชนในพ้ืนที่  

 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ พนักงาน
ราชการ ที่รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์และเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 1 ครั้ง 
จํานวน 25 คน 

-  จัดกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์การ

ทํางานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร สลค .  และระหว่างเจ้าหน้าที่ สลค .  
กับผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ในเรื่องที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้เทคนิคการทํางานเฉพาะด้าน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ สลค. รวมถึงการศึกษา 
ดูงานเฉพาะกรณี  

 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร  สลค .  ให้มีความ รู้อย่างหลากหลาย  สามารถนํามาประยุกต์ 
และเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สลค. ทุกระดับที่เก่ียวข้อง 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่าย จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 35 คน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

จํานวนกิจกรรม ความรู้ และจํานวนบุคลากร สลค. ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  
และทักษะความรู้ 

2.4.2 ผลลพัธ ์(Outcome) 
บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ 
ความรู ้ สามารถนําความรู ้ที ่ได ้ร ับไปประย ุกต ์ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค. มีคุณภาพ 
มากขึ้น 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

จํานวนกิจกรรม ความรู้ และจํานวนบุคลากร สลค. ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  
และทักษะความรู้ 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ 
ค ว า ม รู้  ส า ม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค.  
มีคุณภาพมากข้ึน 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร สลค. มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการทํางานขององคก์าร 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
 ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 1,498,550 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา 61,000 715,000 210,000 512,550 1,498,550
  
  
  
  

รวม 61,000 715,000 210,000 512,550 1,498,550
 

************************************* 
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1.2   โครงการสัมมนาเพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตร ี
 การ ดํา เนินการ  จัดการบรรยายใ ห้ความรู้  การประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติการ  (work shop)  

และกิจกรรม Team Building ให้กับบุคลากรของ สลค. ผู้ประสานงานกระทรวง และเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและกลไกการประสานงานที่ดี เพ่ือช่วยให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร 
ในการปฏิบัติงาน 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 500,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี มีแนวทางการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี       
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน มีสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย  
เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 

o ผลลัพธ์ การประสานงานและการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้  
มีการติดต่อตามสายงานและช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้องตรงกัน รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
และทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้ วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน 

การปฏิบัติงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี และระบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ถูกต้อง
ตรงกัน มีเครื่องมือที่ใช้ในการประสานงาน ทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การทํางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ 
และสิ่งของต่าง ๆ ในการทํางาน สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ขจัดปัญหาการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน 
สร้างความสํานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม เข้าใจถึงข้อเท็จจริง
และปัญหาของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความคิดและหาลู่ทางปรับปรุงต่อไป 

  แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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โครงการ “สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน 
             ในภารกิจคณะรัฐมนตรี” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ    นางลําพลึง  เพ็งตะโก                        โทรศัพท ์   02-280-9000 ต่อ 1241 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย 
- ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม 
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือ
ตอบสนองการทํางานและการประสานงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- ภาครัฐมีความทันสมัย      

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย      

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ 
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสํานึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง   
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการ

กําลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง 
รวมท้ังให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการ 
ในมิติต่าง ๆ 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีและการประสานงานกับส่วนราชการ เป็นภารกิจหลักที่สําคัญ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกระบวนการทํางานที่สําคัญกระบวนหน่ึง คือ การจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่ ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม 
ได้แก่ การส่งเรื่องมาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การมอบหมายกองเจ้าของเรื่อง การถามความเห็น 
การจัดทําบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี การขออนุมัติบรรจุวาระการประชุม 
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดทํามติคณะรัฐมนตรี 
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี การเผยแพร่มติ  
และการติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และนอกจากการประสานงานกับ 
ส่วนราชการในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีภารกิจเก่ียวกับการแจ้งกําหนดการ
ปฏิบัติภารกิจของคณะรัฐมนตรี ในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานใน 
ขั้นตอนต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน  
และเน่ืองจากบุคลากรทั้ งในส่วนของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 
มีการสับเปลี่ยนโยกย้าย และมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ประสานงานกระทรวง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและกลไก
การประสานงานที่ดี เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว 
ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น การประสานงานเกิดความคล่องตัว ไม่

เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน ขัดแย้งกัน ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
- เพ่ือให้การเร่งรัด ติดตาม และนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประสานงานกระทรวง 

เจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี เพื ่อหาแนวทางปรับปรุง 
และแก้ไขปัญหาการประสานงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักและภารกิจของคณะรัฐมนตรี
ร่วมกัน เพ่ือให้ระบบการประสานงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ ดีต่อกัน 
ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายเข้ากันได้ดี เสริมสร้างมิตรไมตรีและความเป็นกันเอง ซึ่งมีผลให้ระบบ
การประสานงานมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการภายนอกให้ดีย่ิงขึ้น 
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  2.3  เป้าหมาย 
- บุคลากรของกองการประชุมคณะรัฐมนตรีและกองต่าง ๆ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติภารกิจในการประสานงานกับส่วนราชการภายนอก จํานวน 70 คน 

- ผู้ประสานงานจากส่วนราชการภายนอก จํานวน 70 คน 
- รูปแบบการสัมมนา : การบรรยายให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) และกิจกรรม 

Team Building 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี มีแนวทางการประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน มีสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกัน 
ของทุกฝ่ายเกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
 - การประสานงานและการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 
มีการติดต่อตามสายงานและช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้องตรงกัน รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
และทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี มีแนวทางการประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน มีสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกัน 
ของทุกฝ่ายเกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานร่วมกัน 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
 - การประสานงานและการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 
มีการติดต่อตามสายงานและช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้องตรงกัน รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
และทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- การส่ง เ รื ่อ งมา เ พื ่อ เสนอคณะรัฐมนตรีม ีความครบถ้วน  ถูกต้อง  เป ็น ไปตาม
กฎระเบียบที่เ กี ่ยวข้อง การประสานงานระหว่างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และส่วนราชการภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน  
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ก่อให้เกิดเครือข่ายและการทํางานเป็นทีม  
ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
- บุคลากรของกองการประชุมคณะรัฐมนตรีและกองต่าง ๆ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติภารกิจในการประสานงานกับส่วนราชการภายนอก 

 - ผู้ประสานงานจากส่วนราชการภายนอก 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 27 
 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 จัดอบรมเดือนมิถุนายน 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 500,000 บาท  

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดสัมมนา 500,000 500,000
  
  
  
  

รวม 500,000 500,000
 

************************************* 
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1.3   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสทิธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
 การดําเนินการ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการวิเคราะห์เรื่อง

ก่อนนํามาจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการ
จัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความเช่ือมโยง 
กับกองต่าง ๆ ผ่านการบรรยายให้ความรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 400,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบั ติงาน  สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างถูก ต้อง  เหมาะสมกับกฎ  ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

o ผลลัพธ์  
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ 

o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สองดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดประชุม

คณะรัฐมนตรี 
 แผนการดําเนนิโครงการ 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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โครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุม 
              คณะรัฐมนตรี” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นางลําพลึง  เพ็งตะโก                          โทรศัพท์    02-280-9000 ต่อ 1241 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  
-  ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมกีาร

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจติสํานึก มีความสามารถสงู มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

-  4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 .3 ส ัดส ่วนค ่าใช ้จ ่ายด ้านบุคลากรของร ัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง   
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการ

กําลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง 
รวมท้ังให้มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการ 
ในมิติต่าง ๆ   

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
 
 
 



32  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 
2.3  หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยให้ส่วนราชการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล รวมท้ังตามแผนปฏิรูป
องค์กร  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 – 2564 กําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีหน้าที่ เ ก่ียวกับการวิเคราะห์ เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
อย่างต่อเ น่ือง  รวมท้ังมีการบูรณาการระบบข้อมูลและพัฒนากระบวนการเสนอเรื่อง 
และก า รป ร ะ ชุ มคณะรั ฐ มนต รี โดยนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาสนับสนุนในด้ านต่ าง  ๆ  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองการประชุมคณะรัฐมนตรีมีแนวทางการปรับปรุง 
กระบวนงาน เช่น การนําระบบการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีมาใช้ในการประสานงาน
ในภารก ิจสําค ัญเร ่งด ่วนของคณะร ัฐมนตร ีและส ่วนราชการ  เป็นระบบการแจ้งข้อมูล 
บน Smartphone ลดขั้นตอน การทํางานที่ซ้ําซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ และปรับปรุงระบบ 
การแชร์ข้อมูล การจัดทําสารบัญระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการจัดทําสรุป 
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Computer เพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใช้กระดาษ 
ลดระยะเวลาในการทํางาน เป็นต้น   

ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการวิเคราะห์เรื่องก่อนนํามาจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความเช่ือมโยงกับกองต่าง ๆ  
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
ได้รับการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้

ค ว ามสามารถ  และท ักษะ ในการปฏ ิบ ัต ิง าน ให ้สอดคล้อ งก ับกฎ  ระ เบ ียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนแปลงไป 

-  เพ่ือให้การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเกิดความคล่องตัว ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี การทํางานไม่ซ้ําซ้อน 

  2.3  เป้าหมาย 
-  ระดับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร

ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และสนับสนุนภารกิจของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

-  ระดับประเทศ  สอดคล้องกับ  (1)  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ในประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเป็นคนเก่งมีความรู้
ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ เป็นการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น ภาครัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสรรถนะสูง) และ (๓) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
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(ขนาดกําลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง คนมีความรู้ความสามารถที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและผันผวน) 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

- บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกฎ ระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้และทักษะ

ในการปฏิบ ัต ิง านตามที ่ไ ด ้ร ับมอบหมายได้อย ่า งถ ูกต ้อ ง  ชัด เจน  และ เป็น ไป 
ในแนวทางเดียวกัน  

- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
     2.5.1  เชิงปรมิาณ   

- บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับกฎ ระเบียบและ 
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
-  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที ่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู ้และ

ทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน  

- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

- ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของกองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2563 จัดอบรมเดือนมกราคม 2563 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 400,000 บาท 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดฝึกอบรม 400,000  400,000
  
  
  
  

รวม 400,000  400,000
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1.4   โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
 การดําเนินการ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

เสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากโครงการสัมมนาฯ มาประมวลและนําไปสู่การทบทวน
แก้ไขปรับปรุงคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
รวมถึงโครงการสัมมนาดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เก่ียวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เป็นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 400,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองนิติธรรม   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้บุคลากร 
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และ วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 จัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี
ข้อผดิพลาด 

 แผนการดําเนนิโครงการ 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ             
3) สรุปผลการดําเนินกิจกรรม             
4) ติดตามและประเมินผล             
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โครงการ “สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 
              ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีและระเบียบว่าด้วย        
             หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองนิติธรรม  กรม สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ  นางสาวสุภัทรา  สังข์ทอง                      โทรศัพท์      02-280-9000 # 1353 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้กฎหมาย       

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

-  4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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- การปฏิบัติราชการของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

 - พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 - บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และ
เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง    
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการ
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ  

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.4  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายตาม 
แนวทางการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมท้ังการขับเคลื่อนภาครัฐตามแนวทางระบบราชการ 4.0 
ซึ่งมีเป้าหมายให้ระบบราชการเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไว้วางใจได้ด้วยการทํางาน 
อย่างโปร่งใสและเชื่อมโยงการทํางานระหว่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564 ที่มียุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีที ่ม ีเป้าประสงค์ให้ส ่วนราชการที ่จะ 
เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีมีความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และกําหนดตัวชี้วัดเป็นร้อยละของจํานวนเรื่อง 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยที ่กองนิติธรรมได้แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประช ุมคณะร ัฐมนตร ี และระเบ ียบว ่ าด ้วยหล ัก เกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังได้จัดทําคู่มือแนวทาง 
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และนํามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ได้ระยะหน่ึงแล้ว เพ่ือเป็นการช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึงเป็นการประเมินและติดตาม 
ผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว กองนิติธรรมจึงดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือทบทวนแนวทางการปฏิบัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลัก เกณฑ ์และวิธ ีการ เสนอเ รื ่องต ่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากโครงการสัมมนาฯ มาประมวลและนําไปสู่การทบทวนแก้ไขปรับปรุง
คู่มือฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงโครงการสัมมนาดังกล่าวฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี เป็นการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
 -  เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี และถ่ายทอดประสบการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามคู่มือ 
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ และนําไปสู่กระบวนการทบทวน
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 - เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีและเพ่ิมเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ระหว่างบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) กับส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาฯ และเปิดโอกาสให้บุคลากรเหล่าน้ันได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกและสอดรับกับบทบาท ภารกิจ 
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โครงสร้าง ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานและการประสานงานในโอกาสต่อไป 

  2.3  เป้าหมาย 
 - บุคลากร สลค. จํานวน 100 คน และบุคลากรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
จํานวน 400 คน ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ เข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ 
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด ฯลฯ   
 - บุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติ 
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยได้สะท้อนถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ  
และนําไปสู่กระบวนการทบทวนเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
- การปฏิบัติราชการของผู้ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ   

- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจ
เก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่
เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
 - การปฏิบัติราชการของผู้ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- บุคลากรที ่เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู ้ความสามารถและจัดทําเรื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนการทํางานขององค์กร 
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   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  - บุคลากร สลค. และบุคลากรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 400,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดสัมมนา 400,000  400,000
  
  
  
  

รวม 400,000  400,000
 

************************************* 
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3.1 การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนภูมิภาค 

 การดําเนินการ   จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
ต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน เพ่ือเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาคนําความรู้ 
และทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   จํานวน 150,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง 

o ผลผลิต   การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เ ก่ียวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค 

o ผลลัพธ์   ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ 
ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วั ดผลผลิต    จํ านวนค ร้ัง ในการ เผยแพร่ความรู้ เ ก่ี ยว กับงานอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง 
o ตัวชี้วัดผลลพัธ์   ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารบัฟังการบรรยายและ

ชมนิทรรศการได้รับความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมมากขึ้น  
 แผนดําเนนิโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ต้ังคณะทํางาน             
2) สํารวจพ้ืนท่ีดําเนินการและประสานการ

เตรียมการ 
            

3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ-อุปกรณ์             
4) ดําเนินการ             

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค์  
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โครงการ “เผยแพร่ความรู้ เ ก่ียวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
           ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นายชเนศ  ไชยานุกูล                          โทรศัพท ์  02-280-9000 # 1861  
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ

แนวหน้าของภูมิภาค 
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 - ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ
  ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เ ก่ียวกับงานอาลักษณ์และ 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  
 - พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

 - ภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ร้อยละ 100 

(ท้ังหมด 1 กระบวนงาน
จาก 3 กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
ทุกกระบวนงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 45 
 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ... 
  ตัวช้ีวัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่

ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ

ให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นํา  
และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์ 
และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ 

(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ ..................................................................................................  
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.5  หลักการและเหตุผล 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจต้องดําเนินการเกี่ยวกับราชการในพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องการกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ 
การขอพระราชทานพระบรม ราชานุเคราะห์ การขอพระราชทานความเป็นธรรม การขอพระราชทาน
อภัยโทษ การขอพระราชทาน แปลงสัญชาติ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนโดยตรง รวมทั้งมี
ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี ที่ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา และโดยที่งานการขอ
พระราชทานพระมหากรุณาดังกล่าวมีความสําคัญยิ่งที่สมควรได้รับการเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในส่วนที่
เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา การเผยแพร่ในเร่ืองดังกล่าวไปยังส่วน
ภูมิภาค ยังมีการดําเนินการไม่มากนักเน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณ ดังน้ัน จึงเห็นสมควร
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้รับทราบ และนําความรู้ 
และทักษะที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  2.2  วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- เพ่ือเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับงานอาลักษณ์ 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 
ในส่วนภูมิภาค 

 - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาคนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนางาน 
ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

   2.3   เป้าหมาย 
- จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ในต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ  2 – 3 วัน   

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 - การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เ ก่ียวกับงานอาลักษณ์และ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
 - ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ

ได ้ร ับทร าบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เก่ียวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ   

- การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เ ก่ี ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการได้รับทราบ 
พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เก่ียวกับงานอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในส่วน
ภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะเป็นการพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สืบไป 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
   - ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 150,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 150,000 150,000
  
  
  
  

รวม 150,000 150,000
 

************************************* 
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3.2  การประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําป ี

 การดําเนินการ   จัดการประชุมช้ีแจงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
และระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความรู้เข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   จํานวน 500,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง    

o ผลผลิต   ผู้เข้าประชุมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมขึ้น 

o ผลลัพธ์  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลติ   จํานวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมขึ้น 

o ตัวชี้วัดผลลพัธ์   สัดส่วนของจํานวนรายที่ดําเนินการผิดพลาดต่อจํานวนรายทั้งหมดในการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 

 แผนการดําเนนิโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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) ขออนุมัติดําเนินการ             
2) ประสานงานด้านสถานท่ีและวิทยากร 

และผลิตเอกสารประกอบการประชุม 
            

3) แจ้ งส่ วนราชการ พิจารณาจัดส่ ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม   

            

4) ประชุมชี้แจง             
5) รายงานผลการประชุม             
6) ติดตามประเมินผล             
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โครงการ “ประชุมช้ีแจงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นายชเนศ  ไชยานุกูล                          โทรศัพท ์  02-280-9000 # 1861  
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ขาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ 
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ ในการ
ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ
ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วน
อ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- 4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค 
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- การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางาน เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง  
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของ
ราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มี
การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ  

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.6  หลักการและเหตุผล 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รวมทั้ง
ประชาชนซึ่งได้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน เป็นงาน
สําคัญที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยยึดถือ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
เ ค ร ่ง ค ร ัด  โ ด ย เ จ ้า ห น ้า ที ่ที ่เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขในเรื่องดังกล่าวอย่างถ ่องแท ้แต ่เ นื ่องจาก 
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรอยู่เสมอ ประกอบกับ 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งได้มีการพัฒนา
ระบบโปรแกรมสําหรับการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจําปีขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงสมควรจัดให้มีการประชุมชี้แจง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันกําหนดเวลา 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีได้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบ 

-  เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจําปีของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  2.3  เป้าหมาย 
- จัดประชุม 1 ครั้ง  ระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ที่เก่ียวข้อง 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 - ผู้เข้าประชุมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมขึ้น 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 

 
 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 53 
 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

- ผู้เข้าประชุมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมขึ้น 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี ตลอดจน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับเจ้าหน้าที ่
ของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เก่ียวข้อง 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม  2562  -  เดือนกันยายน  2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 500,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดประชุมชี้แจง 500,000 500,000
  
  
  
  

รวม 500,000 500,000
 

************************************* 
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3.3   โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 การดําเนินการ จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลาย
และต่อเน่ือง เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  
และการยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 11 ที่คงอยู่ในระบบ
ประมาณ 1,386 คน ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลนักเรียน
ทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งน้ี โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   จํานวน 10,000,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 

 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง    
o ผลผลิต   จํานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและ 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ สําหรับใช้ในการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ. 

o ผลลัพธ์   นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 11  
ที่คงอ ยู่ ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม  สอดคล้องกับวัย 
มีสมรรถนะที่ พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็น “คนเก่ง คนดี มีสํานึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลติ 

- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 11 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต  
การบําเ พ็ญสาธารณประโยชน์  ความรับผิดชอบต่อสั งคม  ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์   
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์   นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต  
มีจิตสํานึกสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมมากขึ้น 
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 แผนการดําเนนิโครงการ  

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  กิจกรรมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือเสริมสร้างทักษะวิชาการและ
ค้นหาความถนัดทางการเรียนและ
อาชีพนักเรียนทุนฯ 
รุ่นท่ี 8 - รุ่นท่ี 10 (3) 

            

1.2  กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานนักเรียนทุนฯ 
ระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (1) 

            

1.3  กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานนักเรียนทุนฯ 
ระดับปริญญาตรี (1) 

            

2.  การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมท่ีนําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังจิตสํานึกความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.1   ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย 
ผู้ประสานงานนักเรียนทุนฯ ประจําปี (1) 

            

2.2  กิจกรรมนํานักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ  
รับเสด็จในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธี
เปลี่ยนเคร่ืองทรงพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (3) 

            

2.3  กิจกรรมนํานักเรียนทุนฯ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรเนื่องในวันสําคัญฯ (4) 

            

2.4  นํานักเรียนทุนฯ เฝ้ารับเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพระราชพิธีสําคัญต่าง ๆ (6) 

            

3. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ 
3.1  การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ 

และทํากิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค (12) 
            

3.2  การปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
รุ่นท่ี 5 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือติดตามผลการเรียนนักเรียนทุน
พระราชทานฯ รุ่นท่ี 5 - รุ่นท่ี 8  และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการพี่สอนน้องฯ 
(1) 

            

3.3  การลงพ้ืนท่ีติดตามตรวจเย่ียมนักเรียน
ทุนฯ และครอบครัว กรณีเจ็บป่วยสําคัญ 
และอื่น ๆ (เฉพาะกรณี) 

            

3.4  การประชุมนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมตอบแทน
แผ่นดิน (1) 
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4. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2562 (รุ่น 11) 
4.1  ลงพ้ืนท่ีคัดเลือกคัดสรรนักเรียนฯ เพ่ือ

รับพระราชทานทุนฯ ประจําปี 2562  
(รุ่นท่ี 11) 

            

4.2  จัดประชุมชี้แจง เตรียมนํานักเรียนเข้ารับ
พระราชทานทุนการศึกษาประจําปี (1) 

            

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ 
5.1  ประสานติดตามและปรับปรุงข้อมูล

นักเรียนทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
            

5.2  พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกลาง
และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร  
องค์ความรู้ 
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โครงการ “ดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล    นายธนัยปพน  มักย้ิม                         โทรศัพท ์    02-280-9000 # 1902 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
-  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับศตวรรษที่ 21 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ค่าคะแนน 0.79 ค่าคะแนน 0.82 ค่าคะแนน 0.85 มีค่าคะแนนมากกว่า 0.85 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 แนวทางการพัฒนา  
- จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความ ตลอดจน
ทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการทํางาน และทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทํางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 
ของ World Economic Forum (WEF) 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับ 

โลกศตวรรษที่ 21 
  2) เป้าหมายรวมที่ 2 คนในสงัคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถใน
การดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อม 
เข้าสู่ตลาดงาน ข้อ 2)  สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ การอ่าน  
การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
การวางแผนชีวิต 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.7  หลักการและเหตุผล 
   2 .1 .1  ปี  2552 สมเ ด็จพระเจ้ าอ ยู่หั ว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกู ร  
ทรงมีพระราชดําริ ใ ห้ ดําเ นิน  โครงการทุนการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย 
ที่มีฐานะยากจนยากลําบาก แต่มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาที่มั ่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน และในปี 2553 ทรงมีพระราชดําริให้จัดต้ัง มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น  
โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นําโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้ 
การดํา เ นินงานของมูล นิ ธิทุนการศึกษาฯ  เ พ่ือ ใ ห้ เ กิดความต่อเ น่ืองและยั่ ง ยืน ต่อไป  
ซึ่งการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม .ท .ศ . มีกลไกบริหารดําเนินงาน 
ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ ม.ท.ศ. มีหน้าที่กํากับระดับนโยบาย มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงเป็นองค์ประธาน  2)  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและขับเคล่ือนงาน  ม .ท .ศ .  
มีคณะองคมนตรีร่วมทําหน้าที่กํากับ ดูแล ให้คําแนะนํา มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่ประสานหลัก มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เป็นหน่วยงานร่วมดําเนินการงาน นับแต่ปี 2552 - 2562 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ไปแล้วรวม 11 รุ่น รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,730 คนจากทุกจังหวัด ทั้งน้ี 
การดําเนินงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าที ่หลักครอบคลุมการประสาน 
การดําเนินการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนฯ การติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 5,000,000 บาท เพื่อดําเนินการด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นัก เ ร ียนทุนฯ  ในกลุ ่มเป้าหมาย โดยได้ม ีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเร ียนทุน 
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต การปลูกจิตสํานึก
เรื่องความพอเพียง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีจิตอาสา  
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10 ได้รับการพัฒนารวม 1,500 ราย นอกจากน้ี ยังได้มีการติดตาม 
ผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทาน โดยผลการติดตาม พบว่า 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 300 คน ร้อยละ 60 
สามารถหางานทําได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน และอีกร้อยละ 36 สามารถหางานทําได้ 
ในระยะเวลา 6 เดือน ที่เหลือร้อยละ 2.0 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ร้อยละ 1 ประกอบอาชีพส่วนตัว 
และร้อยละ 1 ยังไม่มีอาชีพที ่มั่นคง จําแนกตามการมีงานทํา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63  
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างในภาคเอกชน รองลงมาร้อยละ 33 เป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง 
ในหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 17 เป็นลูกจ้าง ร้อยละ 16 เป็นราชการ/พนักงานราชการ) นักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7 ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60 มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (ผล
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การเรียนเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป) ร้อยละ 38.5 มีผลการเรียนพอใช้/ผ่านตามเกณฑ์สถาบันการศึกษา
กํ าหนด  (ผลการ เ รี ยน เฉลี่ ย สะสม  2 . 0 - 2 . 99 )  นั ก เ รี ยนทุ นฯ  รุ่ นที่  8  –  รุ่ นที่  1 1  
ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 93 มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป) ที่เหลือร้อยละ 7 มีการเรียนตํ่ากว่า 3.0 ซึ่งในกลุ่มน้ี ได้มีการติดตาม 
และแนะแนวด้านการเรียนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมิให้ผลการเรียนตํ่ากว่าที่เป็นอยู่ 

 2.1.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังคงมีเป้าหมายที่จะดูแล
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. อย่างต่อเน่ือง ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และในกลุ่ม
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 11 ที่ยังคงสถานะเป็นนักเรียนทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,700 คน ดังน้ี 

(1) กลุ่มนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 ซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และกําลังก้าวเข้าสู ่การประกอบอาชีพ  จํา เป็นต้องมีการติดตามผลการ 
มีงานทําและการดําเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื ่อให้ทราบผลผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการที่ ได้ดําเนินการมาแล้ว และควรปลูกฝังจิตสํานึกความมีจิตอาสา  
และความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ควบคู่ไปด้วย  
เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถร่วมทําบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง 
และยั่งยืนต่อไป  

(2) กลุ่มนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 8 ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และรุ่นที่ 9 – 
รุ่นที่ 11 ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังคงต้องมีการติดตาม
ด้านผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุน และการดําเนินชีวิตของ
นัก เ ร ียนทุนอย ่า งต ่อ เ นื ่อ ง  เ พื ่อ ให ้ทราบปัญหาและอ ุปสรรค ที ่อ าจส่ง 
ผลกระทบต่อการเรียนและการพ้นสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาศักยภาพนัก เร ียนทุนฯ  อย่างรอบด้านทั ้งท ักษะทางว ิชาการ  
ทักษะชีวิต และการบ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่องของความตระหนัก
รู้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ การมีจิตสํานึก
สาธารณะ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความกตัญญู การประหยัด  
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การใช้สื่อสาธารณะ ฯลฯ  ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น  
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่สําคัญ รวมทั้ง 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามโครงการกําหนดเพ่ือเป็นนักเรียนทุนพระราชทานประจําปี 2563 ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

ในการน้ี เพ่ือให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถดําเนินการด้านการดูแล 
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน จึงมีความจําเป็น 
ต้องมีงบประมาณรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในส่วนที่ เก่ียวเน่ือง 
กับนักเรียนทุนฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองต่อไป 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ด้วยการจัดทําโครงการและกิจกรรม
ดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 11 อย่างรอบด้าน 
ครอบคลุมด้านการพัฒนาทักษะความสามารถการศึกษาและการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและสร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก
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จิตสํานึกความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  
การติดตามประเมินนักเรียนทุนฯ ด้านการมีงานทํา/การประกอบอาชีพ การติดตามผลการเรียน 
ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทานฯ และการดําเนินชีวิต การพัฒนา
ฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ ที่มีความครบถ้วน ทันสมัย สามารถใช้สนับสนุนการดําเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน การลงพื้นที่เพ่ือสํารวจข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนซึ่งเป็น
การสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นใหม่ประจําปี
การศึกษา 2563  

  2.3  เป้าหมาย 
- จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลายและต่อเน่ือง 
เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับ
ทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 11 ที่คงอยู่ในระบบ
ประมาณ  1 ,700 คน  ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้ เป็นปัจจุ บัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการติดตามดูแล 
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   - จํานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูลการ
ติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ สําหรับใช้ในการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน (ม.ท.ศ.) และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

   2.4.2   ผลลพัธ์ (Outcome) 
- นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 11 ที่คงอยู่
ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวัย 
และสมรรถนะ เป ้าหมายที ่พ ึงประสงค ์ต ามพระรา โชบายของสม เด ็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น “คนเก่ง คนดี มีสํานึก
รับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ   

- จํานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูลการ
ติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ สําหรับใช้ในการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน  (ม .ท .ศ . )  และการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 11 ที่คงอยู่
ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวัย 
แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ เ ป ้า ห ม า ย ที ่พ ึง ป ร ะ ส ง ค ์ต า ม พ ร ะ ร า โ ช บ า ย ข อ ง 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น “คนเก่ง คนดี 
มีสํานึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนทุนฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการเรียนที่ดี มีความประพฤติและการวางตัว 
อย่างเหมาะสม  ม ีการ ใช ้จ ่าย เ ง ินและบร ิหารจ ัดการ เ ง ินท ุนการศ ึกษาที่ได้รับ
พระราชทานฯ อย่างพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ใช้หลักปร ัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตที่นําไปสู่ความพอเพียง มีสมรรถนะ 
ที่พร้อมจะเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  - นักเรียนทุนฯ 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 10,000,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรม 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 10,000,000
  
  

รวม 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 10,000,000
 

************************************* 
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5.1   โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 
 การดําเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยายและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้บุคลากร 

ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิ บั ติงานตามหน้าที่ ที่ ไ ด้ รับมอบหมายอย่ างถูก ต้องตามกฎหมาย  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง สามารถนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 600,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   สํานักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง    

o ผลผลิต   บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้านบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ 

o ผลลัพธ์   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต   ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ

แผนงาน และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ โดยจะทําการประเมินผล 2 มิติ 
- มิติผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจโดยการทําแบบทดสอบก่อน - 

หลังการรับฟังบรรยาย (Pre-Test และ Post-Test) (ค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)  

- มิติของผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น การนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
เป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนการดําเนนิโครงการ 

 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม             
3) จัดฝึกอบรม             
4) สรุปผลการดําเนินโครงการ             

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบติังานในภารกิจหลักที่เก่ียวขอ้ง 
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โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณและ   
               ด้านบุคลากร”  
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นางสาวนัชชา  วิบูลย์ศิริชัย                   โทรศัพท์    02-280-9000 # 1125 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย   
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา  

- จัดทํางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

 - หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- เพ่ือให้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วน 
ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างย่ังยืน 

ร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนงาน/โครงการ 
ภายใต้ 15 ประเด็น 

เร่งด่วนของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 50 ของ 
โครงการท่ีได้รับ 
งบประมาณมี 

ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 75 ของ 
โครงการท่ีได้รับ 
งบประมาณมี 

ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการท้ังหมดท่ี 
ได้รับงบประมาณมี 

ผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง    
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการ
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.8  หลักการและเหตุผล 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ 
และบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี โดยที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบราชการหน่วยงานต้องมีว ิส ัยทัศน์ กําหนดเป้าหมาย จัดทํากลยุทธ์ 
แผนการปฏิบัติสู่กิจกรรม เพ่ือให้การทํางานบรรลุภารกิจ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานตัวช้ีวัด  
เป็นหน่วยงานที ่ทันสมัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ และใช้เทคโนโลยีที ่ก้าวหน้า ปัจจุบัน 
การทํางานจะต้องมุ ่งสู ่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานต้องเน้นปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่ารับ ลดขั้นตอนภายในที่ ยุ่งยากซับซ้อนให้สั้นลง  
ให้ได้ผลงานอย่างคุ้มค่า ทันเวลา และส่งเสริมให้บุคลากรต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน  
และหลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการทํางานให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพื ่อให้บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และ 
ด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง    

- เพ่ือให้บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และ 
ด้านบุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง 

- เพ่ือให้บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และ 
ด้านบุคลากร มีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 

  2.3  เป้าหมาย 
-  กลุ่มเ ป้าหมาย  :  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเหมา 
ของสํานักงานเลขาธิการ 

- รูปแบบการฝึกอบรม : ภาคทฤษฎี (โดยการรับฟังบรรยาย) และการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

- บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้าน
บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ   

- บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้าน
บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

     2.5.2   เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น และหน่วยงานมีทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
   -  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของสํานักงานเลขาธิการ 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563  จัดอบรม 5 วัน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 600,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดฝึกอบรม 600,000  600,000
  
  
  
  

รวม 600,000  600,000
 

************************************* 
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5.2   โครงการปลุกจิตสํานกึการเปน็ข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยคุลบาท 
 การดําเนินการ  จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การรับฟังการบรรยาย เพ่ือปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
และส่งเสริมใ ห ้ข ้า ร า ช ก า ร แ ล ะบ ุค ล า ก ร มีคุณธรรม และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม  
กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ (2) การลงพื้นที ่ศ ึกษาดูงาน  
เพื่อศึกษาทําความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม
และอ นุ รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม  ใ นก า รปลู ก ป่ า เ ฉลิ มพระ เ กี ย ร ติ  สม เ ด็ จพระ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือคืนป่าสู่แผ่นดิน และเห็นถึงประโยชน์ของการรักษา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   จํานวน 840,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   สํานักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง    

o ผลผลิต   บุคลการ สลค. ได้ร ับฟังการบรรยายเกี ่ยวกับการปลุกจิตสํานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ผลลัพธ์   บุคลากร สลค. มีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตน และมีจิตสํานึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง
สามารถนําแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ หลักการทํางาน นําไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมท้ังการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต   ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับ

การปลุกจิตสํานึกเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   บุคลากร สลค. สามารถประพฤติปฏิบัติตนและมีจิตสํานึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สามารถปฏิบัติตนตามหลักการทํางานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีคุณธรรม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การนําความรู้มาใช้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ (ค่าเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.75 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนการดําเนนิโครงการ 

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ดําเนินโครงการ             
3) สรุปผลโครงการ             
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โครงการ “ปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท”  
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นายศุภชัย  เพียรพิเชฐช่ืน                     โทรศัพท์  02-280-9000 # 1182 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย 
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมกีาร
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง   
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการ
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.9  หลักการและเหตุผล 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและ

บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี โดยสํานักงานเลขาธิการมีภารกิจในการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักดังกล่าว บุคลากรของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงมีความจําเป็นต้องมีความรู้และมีคุณธรรม ใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ยึดประโยชน์ประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการท่ีดี เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรี และส่งเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณ  
เกียรติฐานะของข้าราชการ และใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ ดี  
จึงเห็นสมควรดําเนินการโครงการ “การปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท” 
ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “การปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” 
การศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือปลุกจิตสํานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” และปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญและให้เห็นถึงความสําคัญของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ปฏิบัติจริงอย่างได้ผล และนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการท่ีดี มีความรู้คู่คุณธรรม ให้แก่

บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผ่านกิจกรรมเรียนรู้ ทั้งการรับฟังการบรรยาย  
การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาทําความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และประโยชน์ของการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมเพ่ือสังคม
และอนุร ักษ์สิ ่งแวดล้อม  ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในชุมชน 

  2.3  เป้าหมาย 
- ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของสํานักงานเลขาธิการ 

จํานวน 100 คน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

2.4.3 ผลผลิต (Output) 
 - บุคลการ สลค. ได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับการปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการท่ีดี
ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.4.4 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- บุคลากร สลค. มีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตน และมีจิตสํานึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กระทําในสิ่งที่
ถูกต้องสามารถนําแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ หลักการทํางาน นําไปปฏิบัติ 
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โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมท้ังการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  

- บุคลการ สลค. ได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับการปลุกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- บุคลากร สลค. มีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตน และมีจิตสํานึกในการ
เป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กระทําในสิ่ง
ที่ถูกต้องสามารถนําแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ หลักการทํางาน นําไปปฏิบัติ 
โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมท้ังการน้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตน 
และมีจิตสํานึก ในการเป็นข้าราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท ยึดประโยชน์ประชาชน 
และส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมท้ังเห็นถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม 4  ประการ  
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการได้ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
   - ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของสํานักงานเลขาธิการ 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 840,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรม  840,000 840,000
  
  
  
  

รวม  840,000 840,000
************************************* 



76  แผนปฏิบัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 

5.3   โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 การดําเนินการ จัดอบรมบุคลากรของ สลค . โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี (การฟังบรรยาย)  

และภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติจริง) รวมจํานวน 6 ช่ัวโมง เชิญวิทยากรจากสํานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก 
เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือเป็นการลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง 
และของทางราชการ  

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร จํานวน 40,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ  
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง 

o ผลผลิต   บุคลากร สลค. มคีวามรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ผลลัพธ์   บุคลากร สลค. มีความรู้ความชํานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย 

และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีความปลอดภัยในการทํางาน 
และเกิดผลดีต่อองค์กร   

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลติ   บุคลากร สลค. ที่เข้ารับเข้ารับการฝึกอบรม 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว นําความรู้ความสามารถกลับไปใช้      

ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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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โครงการ “ฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย”  
หน่วยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ  กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นายมิตรสายชล  แสงมณี                      โทรศัพท ์  02-280-9000 # 1116 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม  
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางาน เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 79 
 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ตัวช้ีวัด 1.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ 

ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีลดลง 
(3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ข้อ 6) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการ
สร้างภาวะผู้นํา และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการ 
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.10   หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากอัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหน่ึง ซึ่งนับวันจะเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และทวีความรุนแรง

ย่ิงขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก มีสาเหตุสําคัญเน่ืองจาก 
ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญและใช้เป็นสถานที่
จัดการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   และโดยที่ได้ตระหนักถึงสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้กําหนดให้มีการฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความรุนแรงของอัคคีภัย และตระหนักว่า “อัคคีภัยป้องกันได้ หากไม่
ประมาท” อันเป็นแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบถูกต้องเหมาะสมและเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน หลักการบริหารจัดการอัคคีภัย
เบ้ืองต้น และการเตรียมความพร้อมของตนเองในการอพยพหนีไฟตามหลักการที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม และกําหนดให้มีการฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ในสถานที่ราชการ 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น รวมทั้งการอพยพหนีไฟ 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและ 
ของทางราชการ 

  2.3  เป้าหมาย 
   - ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
 - รูปแบบการฝึกอบรม : ภาคทฤษฎี (โดยการฟังบรรยาย) และภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติจริง) 

จํานวน 6 ช่ัวโมง โดยใช้วิทยากรจากกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สํานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร (สถานีดับเพลิงคลองเตย)  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.5 ผลผลิต (Output) 
 - สลค. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
2.4.6 ผลลัพธ์ (Outcome) 

- บุคลากร สลค. มีความรู้ความชํานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย 
และสามารถระงับอัคคี ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีความปลอดภัย 
ในการทาํงานและเกิดผลดีต่อองค์กร   

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
      2.5.1   เชิงปริมาณ  

    - สลค. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
      2.5.2  เชิงคณุภาพ 

- บุคลากร สลค. มีความรู้ความชํานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย 
และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มีความปลอดภัย 
ในการทํางานและเกิดผลดีต่อองค์กร   
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   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น 
ตลอดจนการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง สามารถลดความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินของตนเอง 
และทรัพย์สินของ ทางราชการอันเกิดจากอัคคีภัย  

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
    - ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
   - เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562   
   - สรุปผลโครงการ มกราคม 2563 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 40,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรม 40,000  40,000
  
  
  
  

รวม 40,000  40,000
 

************************************* 
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5.4 โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การดําเนินการ จัดการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการทํางานของระบบ

สารสนเทศที่มีการพัฒนาใหม่ เพ่ือให้บุคลากรของ สลค. ได้รับคําแนะนําและความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน จาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศของ สลค. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ
จากภายนอก 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 167,300 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ   กองบริหารงานสารสนเทศ 

 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง 
o ผลผลิต   บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ สลค.   

o ผลลัพธ์   บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลแนวใหม่ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลสัมฤทธิ์   ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
o ตัวชี้วัดผลลัพธิ์   ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เข้ารับ

การฝึกอบรมในภาพรวม 

 แผนการดําเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) เตรียมหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม             
3) เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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โครงการ “พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ  กรม สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล   นางสาวชุลีกร  สขุโทน                         โทรศัพท์  02-280-9000 # 1433 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมกีาร
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 

และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลําดับขององค์การสหประชาชาติ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 - งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ร้อยละ 100 

(ท้ังหมด 3 กระบวนงาน 
จาก 5 กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
(ทุกกระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ

ให้ได้มาตรฐานสากล  
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  

- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่าง เป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดํา เนินชีวิต  และความต้องการของผู ้ร ับบริการ 
แต ่ล ะบ ุค ค ล  โ ด ย ก า ร ใ ช ้ง า น เ อ ก ส า ร อ ิเ ล ็ก ท ร อน ิก ส ์แ ทนก ร ะ ด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื ่อสารเคลื ่อนที่ 
รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
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  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.11 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ  ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงานและการตัดสินใจ
เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว และถูกต้อง ผู้บริหารของ สลค. ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ 
ใช้คอมพิวเตอร์  ประกอบการบริหารจัดการและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
มีวิสัยทัศน์ในการนําไอทีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
ที่จําเป็นและเหมาะสม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต และทราบถึงพัฒนาการของไอท ี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

สําหรับบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 
การปฏิบัติงานจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการทํางานของระบบสารสนเทศ 
ที ่ม ีก า รพ ัฒน า ใ หม ่ แล ะม ีท ัก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ้ร ะ บบคอมพ ิว เ ต อ ร ์เ พื ่อ ใ ห ้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันเพ่ือให้บุคลากร สลค. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านต่าง ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ ตลอดจนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสมัยนิยม ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรต่อไป
ในอนาคต 

  2.3  เป้าหมาย 
-  บุคลากรของสําน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตร ีได ้ร ับการแนะนํา/ฝ ึกอบรมความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน จากนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศของ สลค.  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.7 ผลผลิต (Output) 

 -  บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ 
ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค. 

2.4.8 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- บุคลากร สลค . สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
แนวใหม่ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  

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

     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- บุคลากร สลค . สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
แนวใหม่ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
 - บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ 167,300 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดฝึกอบรม 167,300 167,300
  
  
  
  

รวม 167,300 167,300
************************************* 
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5.5     โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

 การดําเนินการ จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค . ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา   
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน  
เ พื ่อ เป ็นแนวทางการปร ับปร ุงการปฏ ิบ ัต ิง าน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร จํานวน 333,250 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง 

o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  

o ผลลัพธ์  สลค. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติ 
งานราชการและการให้บริการประชาชนของ สลค. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
โดยมีการบูรณาการด้านฐานข้อมูลเพ่ือนํามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานราชการ 
ของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 การววัดผลสมัฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลผลิต   ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  

และสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีรายงานสรุปผล 
การสัมมนาฯ  ที่ ระบุสรุปสาระสําคัญแนวทางการปฏิบัติงานราชการของ  สลค .  
ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือระบุข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุง 
แนวทางการปฏิบัติงานราชการของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์   ร้อยละ 80 ของผู้ ใ ช้งาน/ผู้รับบริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศต่อการ
ปฏิบัติงานราชการและการให้บริการประชาชนในภาพรวม 

 แผนการดําเนนิโครงการ  

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) จัดเตรียมเนื้อหา สถานท่ี  
และประสานงานวิทยากร 

            

2) เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ             
3) จัดทํารายละเอียด             
4) ดําเนินการสัมมนา             
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
6) ติดตามและประเมินผล             
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โครงการ “สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงาน 
             ด้านสารสนเทศ”  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ  กรม สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล     นายประวิทย์  อมรฤทธ์ิ                      โทรศัพท ์ 02-280-9000 # 1404 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมกีาร
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- ภาคร ัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลําดับขององค์การสหประชาชาติ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน และผู้ใช้บริการ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนความสําเร็จของกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ร้อยละ 100 

(ท้ังหมด 3 กระบวนงาน 
จาก 5 กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
(ทุกกระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐ  การป ้องก ันการท ุจร ิตประพฤติ 
 มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล  

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่าง เป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดํา เนินชีวิต  และความต้องการของผู ้ร ับบริการ 
แต ่ล ะบ ุค ค ล  โ ด ย ก า ร ใ ช ้ง า น เ อ ก ส า ร อ ิเ ล ็ก ท ร อน ิก ส ์แ ทนก ร ะ ด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื ่อสารเคลื ่อนที่ 
รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
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 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.12   หลักการและเหตุผล 
การบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือตอบสนองให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขสูงสุดน้ัน 

หน่วยงานของรัฐต้องขับเคล่ือนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 41 และมาตรา 59) หน่วยงานราชการ
ต้องมีการสร้างความรับรู ้ให้ก ับประชาชน โดยจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
โดยผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ และในอนาคตสิทธิการรับรู้ของประชาชนอาจรวมถึงการมีส่วน 
เข้ารับฟังการพิจารณาในเรื่องสําคัญ ก่อนที่เรื่องสําคัญเหล่าน้ันจะมีผลบังคับใช้ต่อประชาชน 
ในอนาคต เมื่อประชาชนรับรู้ ประชาชนก็จะเกิดความเข้าใจ และจะทําให้เกิดการเข้าถึง 
และร่วมกันพัฒนาประเทศในที่สุด สิ่งสําคัญคือ หน่วยงานราชการต้องพร้อมปรับองค์กรให้เข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ 1) Digital Government หรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง หน่วยงาน
ของรัฐต้องปรับโครงสร้างการทํางาน แผนการปฏิบัติงาน มีการจัดทําข้อมูลภารกิจหลัก 
ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 2) Open Government มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 
ได้รับรู้โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องขอข้อมูลเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีผล 
เป็นการทั่วไป รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง และ  
3) Connected Government มีการทํางานแบบบูรณการโดยมีเป้าหมายเป็นระบบราชการที่เป็นที่พ่ึง
ของประชาชน และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะร ัฐมนตร ีได ้ม ีมต ิอน ุม ัต ิหล ักการร ่า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ .ศ . . . . . มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีกฎหมาย 
ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข ้อม ูลและบร ิการในร ูปแบบดิจ ิท ัล 
(Digitization) แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ (Integration) และเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) ตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) เสนอ โดยสาระสําคัญส่วนหน่ึงในบทเฉพาะกาลได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่ประสานงาน
เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ และการให้บริการประชาชน 
ซึ่ งข้อมูลที่ ใ ช้ปฏิบัติงานบางส่วนยังมีการจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่างกันตามกอง กลุ่ม  
และศูนย์ ข้อมูลบางส่วนยังมีการจัดเก็บเป็นรูปแบบข้อมูลดิจิทัลไม่ครบถ้วน เช่น มติคณะรัฐมนตรี



แผนปฏิ บัติ ราชการสํานั ก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563 93 
 

ในอดีต ประกอบกับ สลค. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายรูปแบบ ทําให้ระบบ
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นรูปแบบข้อมูลดิจิทัลไม่สามารถจัดทํา
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังน้ัน สลค. ควรมีการจัดระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
ให้กอง กลุ่ม และศูนย์ จัดการบริหารข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพ่ือให้เกิด
การเช่ือมโยงและเรียกใช้ข้อมูลดิจิทัลร่วมกันได้ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สลค.  
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลดิจิทัล
สําหรับใช้ปฏิบัติงานราชการตามภารกิจ และให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
ของภาครัฐ (e-service) เพ่ือยกระดับการดําเนินงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 กองบริหารงานสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจของ สลค. และเพื่อเป็น
การส่ง เสริมให้บุคลากรของ  สลค .  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการเพ่ือยกระดับสู่ 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค.  
โดยการระดมสมองและความคิดเห็นจากกอง กลุ่ม และศูนย์ ในการบูรณาการด้านฐานข้อมูล 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานราชการของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค. และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ 
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  2.3  เป้าหมาย 
- ข้าราชการและพนักงานราชการของ กบส. รวมทั้งกอง กลุ่ม และศูนย์ จํานวน 80 คน  
ที ่เข ้าร ่วมการสัมมนาฯ ได้แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที ่เ กี ่ยวข้องก ับ 
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของ สลค. 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.9 ผลผลิต (Output) 

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

2.4.10 ผลลัพธ์ (Outcome) 
- สลค. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ราชการและการให้บริการประชาชนของ สลค. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีการบูรณาการด้านฐานข้อมูลเพ่ือนํามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
ราชการของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
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     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
- สลค. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ราชการและการให้บริการประชาชนของ สลค .  เพื ่อตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาล โดยมีการบูรณาการด้านฐานข้อมูล เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทาง 
การปฏิบัติงานราชการของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และการปรับปรุง/พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของ สลค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
ทางวิชาการ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และยกระดับหน่วยงานให้รองรับการเป็น
รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
      - ข้าราชการและพนักงานราชการของ กบส. รวมทั้งกอง กลุม่ และศนูย์ 

2.8  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
 - เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 333,250 บาท 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดสัมมนา 333,250  333,250
  
  
  
  

รวม 333,250  333,250
 
 

************************************* 
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5.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
 การดําเนินการ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่น
แท้ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการให้ความรู้และจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติเ ก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร เ พ่ือจะได้นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างถูกต้องและสุจริต 

 งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร  จํานวน 100,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดหวัง 
o ผลผลิต    

- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน 

o ผลลัพธ์    
- บุคลากร สลค. นําแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 การววัดผลสมัฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต   ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงการนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   ร้อยละ 75 ของบุคลาการ สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 แผนการดําเนนิโครงการ  

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) การกําหนดแนวทางการดําเนินการและ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ 
จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

            

3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ส่วนราชการอ่ืน/โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

            

4) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 
สลค. 
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โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
              สลค.”  
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรม สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ   นางสาวจุฑามาศ  โพธิศรี และ นายสันติสุข  เพ็งจันทร ์    โทรศัพท์ 02-280-9000 # 1942 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย 
 - ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
- การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 

- การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

- 4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มกีารพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม มีสํานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและ
ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและ
เสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทําที่ถูกต้อง คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ของส่วนตน  

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทํางานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยกําหนดเป้าหมายละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ลดลง ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 30 ลดลง ร้อยละ 40 ลดลง ร้อยละ 50 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย 

และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
2) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5.2 ป้องกันการทุจริต ข้อ 4) เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของ
ภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่บูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 
 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.13   หลักการและเหตุผล 
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้สํารวจดัชนีช้ีวัด

ภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน CPI (Corruption Perceptions Index) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
โดยประเทศไทยได้คะแนน 37 คะแนน อยู่ในลําดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ แม้จะเพ่ิมขึ้น 
เพียงเล็กน้อยจากปี พ .ศ . 2559 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ลําดับที่ 101  
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับรุนแรง 
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ปัจจุ บันรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
ด้วยการมุ่งเน้นการปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู ้ให้ท ุกภาคส่วนของสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในการตรวจสอบ สอดส่อง เฝ้าระวัง 
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาน้ัน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไม่ปรากฎว่ามีการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นลักษณะของการให้อํานาจในการอนุญาตหรืออนุมัติ จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะ
เอ้ืออํานวยให้มีการทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมตระหนักว่าการมุ่งป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการทุจริตเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ดังน้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงกําหนดเป้าหมาย
การดําเนินการโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในจิตสํานึกของบุคลากร สลค. 
สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยจะดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่นแท้ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปรัชญาของ
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พ อ เ พ ีย ง  แ ล ะ ต ร ะ ห น ัก ถ ึง ค ว า ม สํ า ค ัญ ข อ ง ก า ร ป้ อ ง กั น 
และปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการให้ความรู้และจัดทําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สลค. เพ่ือจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
ได้อย่างถูกต้องและสุจริต 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้บุคลากร สลค. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสําคัญของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร สลค. 

- เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและสุจริต 
  2.3  เป้าหมาย 

- บุคลากร สลค. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- บุคลากร สลค . มีค่านิยม ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความถูกต้องและสุจริต  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.11 ผลผลิต (Output) 

- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน 
2.4.12 ผลลัพธ์ (Outcome) 

- บุคลากร สลค. นําแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากร สลค . ปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความซื ่อสัตย์ส ุจริต และเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  

- บุคลากร สลค . ได้รับความรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

- บุคลากร สลค. นําแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากร สลค . ปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความซื ่อสัตย์ส ุจริต และเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
- สามารถน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ของ สลค. ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
และมีจิตสํานึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและความซื่อสัตย์สุจริต 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  - บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 100,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. จัดกิจกรรม 5,000 - 45,000 50,000 100,000
  
  
  
  

รวม 5,000 - 45,000 50,000 100,000
 

************************************* 
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รายละเอียดรายการจดัซื้อจัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการ
เสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
รายการท่ี 1  ค่าสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ สลธ. กอค. 402,752,000 

รายการท่ี 2  ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ สลธ. กอค. 69,100,000 
รายการท่ี 3  ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ 

กอค. 18,000,000

รวม 489,852,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการท่ี 4  โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กบส. 23,000,000
รายการท่ี 5  โครงการจัดหาระบบศูนย์สํารองเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site) 

กบส. 37,450,000

รายการท่ี 6  โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) กบส. 3,000,000
รายการท่ี 7  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดแทนระบบเดิม 

กบส. 6,430,500

รายการท่ี 8  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สลค. 

กบส. 10,000,000

รวม 79,880,500 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 569,732,500
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค ์

รายการที่ 1 การจัดสรา้งเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

  การดําเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 402,752,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 
 

รายการที่ 2 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

  การดําเนินการ จัดซ่อมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 69,100,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 - 
ซ่อมเครื่องราชฯ กําหนดชั้นตรา ราคา 
หน่วยงานผู้รับจ้าง 

            

3) ขออนุมัติดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างฯ 
และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

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

งบประมาณ 
            

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ประมาณการซ่อมเคร่ืองราชฯ และ 
แจ้งผู้รับจา้งเสนอราคาฯ 

            

2) สํารวจเครื่องราชฯ รับคืน             
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสร้าง - 

ซ่อมเครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดทําสัญญาจ้างฯ             
5) ต้ัง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
6) ผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญาจ้าง             
7) ตรวจรับงาน             
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รายการที่ 3 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสญัญาบัตรฯ 

  การดําเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 
ตามจํานวนที่กําหนด 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จํานวน 18,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการดําเนินโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบติังานในภารกิจหลักที่เก่ียวขอ้ง 

รายการที่ 4   โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 การดําเนินการ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค. ให้สามารถติดตามสถานภาพ 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ติดตามเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
เช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบงานที่เก่ียวข้องกันโดยอัตโนมัติ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะรัฐมนตรีด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงาน
ระดับกระทรวงและระดับกรมสามารถติดตามสถานภาพของเรื่องที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา  

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 23,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ             
6) ติดตามและประเมินผล            ต.ค. 

63 
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โครงการ “ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ     กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกุล    นางจินตนา  งามภูมิ                          โทรศัพท ์ 02-280-9000 # 1431 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ภาครัฐมีความทันสมัย 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
- ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล  

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
 - 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่าง เป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดํา เนินชีวิต  และความต้องการของผู ้ร ับบริการ 
แต ่ล ะบ ุค ค ล  โ ด ย ก า ร ใ ช ้ง า น เ อ ก ส า ร อ ิเ ล ็ก ท ร อน ิก ส ์แ ทนก ร ะ ด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื ่อสารเคลื ่อนที่ 
รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.14  หลักการและเหตุผล 
สลค. ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งใช้งานระบบและอุปกรณ์

ต้ังแต่ปี 2537 เป็นระบบที่ใช้ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นงานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่ การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม และการทําลายเอกสาร และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของ สลค. ซึ่งต้องมี
การรักษาความลับในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเป็นข้อมูลที่มีชั้นความลับ 
“ลับมาก” รวมท้ังขั้นตอนการรายงานต่าง ๆ แสดงถึงขั้นตอนของเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด มีการดําเนินการใดที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวได้ออกแบบและใช้งาน 
มาเป็นเวลานาน ไม่รองรับต่อการปรับปรุงระเบียบตามท่ีกล่างถึง รวมทั้งไม่รองรับต่อการทํางานบน
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ เน่ืองจากพัฒนาเป็นระบบ Client Server และเป็นระบบที่พัฒนาใช้งาน
บน windows XP ทําให้การพัฒนาต่อเน่ืองจากระบบเดิมไม่สามารถทําได้ และเป็นปัญหาที่ สลค. 
ประสบมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ด้วยปัญหาและความจําเป็นดังกล่าว สลค. จึงมีความจําเป็น 
ที่จะต้องปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้รองรับกับกฎหมาย ระเบียบ และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน โดยคํานึงถึงการรักษาความลับตามกฎหมาย และต้องมีความปลอดภัยของข้อมูล 
เรื่องที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการใช้งานผ่านระบบ Web Application  
หรือผ่ านระบบ Mobile Device  และเพ่ือรองรับกรณีที่ อาจจะไม่สามารถเข้ าปฏิ บั ติ งาน 
ในทําเนียบรัฐบาลได้ ทําให้ไม่สามารถ   ใช้งานระบบได้และกลับไปสู่การใช้งานเอกสาร เช่น  
การชุมนุมทางการเมืองปิดล้อมสถานที่ราชการอย่างที่ สลค. เคยประสบมา ทําให้ต้องแยกบุคลากร
ไปปฏิบัติราชการในหลาย ๆ สถานที่ทําให้การบันทึกข้อมูลติดตามเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
หยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการได้ เมื่อกลับเข้าปฏิบัติงานในทําเนียบรัฐบาลได้จําเป็นต้องบันทึก
ข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลมีเป็นจํานวนมากทําให้เพ่ิมภาระกับผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ัง 
มีระบบที่พัฒนาในระยะหลัง เช่น ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี 
ระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีบน Web Application ซึ่งแต่ละระบบจะม ี
ข้อมูลต้ังต้นจากการบันทึกรับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทําให้ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติงานซ้ําซ้อน 
ในหลาย  ๆ  ระบบ  จากที่ ผ่ านมาการพัฒนาร ะบบ เ ท ค โ น โ ล ย ีส า ร ส น เ ท ศ ด ัง ก ล ่า ว 
ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะการบูรณาการ และขาดมาตรฐาน  ในการเช่ือมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน    
ทําได้ยากและซับซ้อนเกิดการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาระบบที่ซ้ําซ้อนกันเป็นจํานวนมาก 
เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิดเดียวกันจากระบบงานที่ต่างกันไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้ 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสลค.ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุน การปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
หากมีการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ในการติดตามสถานภาพเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ี
ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  เพ่ือให้ สลค. มีระบบ
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ให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพ่ือส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบ
หนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจํากัดสิทธ์ิ
ในการเข้ าถึ ง เอกสารไ ด้  รวม ท้ัง เ ช่ือมโยงไปยังระบบสืบค้นฐานข้อมูล เ พ่ือใ ช้ ติดตาม 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่าง 
เต็มรูปแบบ และเพ่ือให้ สลค. สามารถรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา 
รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีลดปัญหา
การทํางานซ้ําซ้อน ซึ่งเป็นภาระกับผู้ใช้งานใน สลค. รวมท้ังสามารถให้หน่วยงานระดับกระทรวง
และระดับกรมสามารถติดตามสถานภาพเรื่องของหน่วยงานตนเองที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติภารกิจของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ที่ต้องดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น และเป็นการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการบริหารนโยบายของประเทศซึ่งเป็นอีกภารกิจหน่ึง
ที่สําคัญ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค. ให้สามารถติดตามสถานภาพ 
เรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั ้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื ่อใช้ติดตามเรื ่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สลค.  
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ อส นับสนุนการปฏิบั ติงานในภารกิจหลัก 
ให้มีความทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

- เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบงานที่ เ ก่ียวข้องกันโดยอัตโนมัติ สามารถสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- เพ่ือให้หน่วยงานระดับกระทรวงและระดับกรมสามารถติดตามสถานภาพของเร่ือง 
ที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

  2.3  เป้าหมาย 
- สลค. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ .ศ .  2548 และระเ บียบสํ า นักนายกรั ฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 สามารถติดตามสถานภาพเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานโดยที่ระบบรับส่งหนังสือไม่มีการหยุดชะงัก สามารถสืบค้น 
เ รื่ อ ง เสนอคณะร ัฐมนตร ี หร ือ เ รื ่อ ง ส ายทั ่ว ไป ได ้ทั ้ง ร ะบบคอมพ ิว เ ตอร ์แ ละ 
ระบบโทรศัพท์มือถือ และทุกกระทรวง/กรมสามารถติดตามสถานภาพเร่ืองที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยเนื่องจากเอกสาร 
ที ่ใช้ในขั ้นตอนของการเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับช้ันความลับ  
“ลับมาก” 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.13 ผลผลิต (Output) 
2.4.14 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  
     2.5.2  เชิงคณุภาพ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 23,000,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….  
2. …………………………………….….  
  
  
  

รวม  
 
 

************************************* 
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รายการที่ 5   โครงการจัดหาระบบศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site) 
 การดําเนินการ จัดหาศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สําหรับจัดต้ังศูนย์สํารอง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบงานสารสนเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลสําคัญ ที่สามารถทํางานได้ครบถ้วน โดยระบบมีเสถียรภาพ
และมีความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหากรณีที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้  
รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ใน 
ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 37,450,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ             
6) ติดตามและประเมินผล            ต.ค. 
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โครงการ “จัดหาระบบศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR 
Site)”  

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ     กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ    นางจินตนา  งามภูมิ                          โทรศัพท ์ 02-280-9000 # 1431 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ภาครัฐมีความทันสมัย 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
 และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
  - ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 

และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ........................................................................................................... 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล  
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่  

- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิต  และความต้องการของผู ้รับบริการ 
แต ่ล ะบ ุคคล  โ ดยกา ร ใ ช ้ง าน เ อกสา รอ ิเ ล ็กท รอน ิก ส ์แทนกร ะด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมท้ัง
ประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.15  หลักการและเหตุผล 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจในการปฏิบัติราชการสนองงานของ

คณะรัฐมนตรีและประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้ง     การบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในทุกภารกิจ
การปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้องย่ิงขึ้น  
ตลอดจนเปลี่ ยนกระบวนทัศน์การทํางานและบริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล 
อย่างสมบูรณ์แบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ทันสมัย ปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
สามารถดําเนินงานและบริการประชาชนได้อย่างโปร่งใส 

สลค. ได้ติดต้ังระบบสําคัญซึ่งรองรับการปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของ สลค.  
ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับใช้สนับสนุน 
การประชุมคณะรัฐมนตรีและการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ ระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ 
ระบบงานสืบค้นม ติคณะรั ฐมนตรี  ระบบงานราชกิจจา นุ เบกษาอิ เล็กทรอนิกส์   
ระบบงานทะเบียนฐานันดร ระบบงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ระบบอินทราเน็ตของ สลค.  
ระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ สลค. แต่อย่างไรก็ตาม  สลค. เป็นหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงและเคยได้รับ
ผลกระทบจากกรณีที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในทําเนียบรัฐบาลได้ ทําให้ไม่สามารถ 
ใช้งานระบบได้และกลับไปสู่การใช้งานเอกสาร เ ช่น กรณีการชุมนุมทางการเมือง 
ปิดล้อมสถานที่ราชการอย่างที่ สลค. เคยประสบมา ทําให้ต้องแยกบุคลากรไปปฏิบัติราชการ 
ในหลาย ๆ สถานที่ ทําให้การบันทึกข้อมูลติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหยุดชะงัก 
ไม่สามารถดําเนินการได้ เมื่อกลับเข้าปฏิบัติงานในทําเนียบรัฐบาลได้จําเป็นต้องบันทึกข้อมูล
เสนอคณะรัฐมนตรีย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลมีเป็นจํานวนมากทําให้เพ่ิมภาระกับผู้ปฏิบัติงาน  

ที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2543 สลค. ไม่เคยมีศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Site : DR Site) และไม่มีระบบที่สามารถดําเนินการได้ในการรองรับความต่อเน่ือง 
ในการปฏิบัติภารกิจมาก่อน จึงมี ความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาแนวทางที่จะทําให้ระบบงาน 
มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานและสามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันจะพบว่า
ความไม่แน่นอนหรือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะนั้นอาจจะมาจากภัยธรรมชาติ 
ภัยการเมือง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ สลค. จะต้องจัดหาศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือ Disaster Recovery Site เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหากรณีที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการ      
ได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายคร้ังด้วยกัน นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร ์
ของ สลค. ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักและปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง  
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ สลค. มีระบบคอมพิวเตอร์สํารอง พร้อมอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย

เพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์หลัก
ไม่สามารถใช้งานได้ และสามารถนําข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 
ในการใช้งานระบบ 

- เพ่ือให้ สลค. มีระบบการสํารองข้อมูล ข้อมูลสําคัญของ สลค. มีความปลอดภัย
จากการถูกทําลาย หรือสูญหาย ระบบสารสนเทศของ สลค. มีเสถียรภาพ โดยมีระบบจัดเก็บ
สํารองข้อมูลที่สามารถทํางานทดแทนกันได้ตลอดเวลา สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะรัฐมนตรีด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว อย่างต่อเนื่อง 

- เพ่ือบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด โดยรักษาสภาพ 
พร้อมทํางานของระบบสําคัญให้ต่อเน่ืองที่สุด 

  2.3  เป้าหมาย 
 - สลค. มีศูนย์สํารองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site) 
ที่สามารถรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศของ สลค. (กรณีที่ระบบหลักไม่สามารถ
ใช้งานได้) ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.15 ผลผลิต (Output) 
2.4.16 ผลลัพธ์ (Outcome) 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  
     2.5.2  เชิงคณุภาพ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 37,450,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….  
2. …………………………………….….  
  
  
  

รวม  
************************************* 
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รายการที่ 6   โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) 

 การดําเนินการ จัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติสําหรับสื่อสารกับผู้ขอรับบริการ โดยสามารถสนทนา
สอบถามและรับบริการตามที่ต้องการได้โดยตรงกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนกับสนทนากับ
ผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทาง
มาติดต่อด้วยตนเอง เพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับบริการด้านข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ งานบริการราชกิจจานุเบกษา งานบริการระบบทะเบียนฐานันดร  
และงานด้านเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งรวมถึงในเวลานอกเวลาราชการ 
และวันหยุดราชการ 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 3,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดต้ังและทดสอบระบบ             
6) ติดตามและประเมินผล             
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โครงการ “จัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)”  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ       กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ    นางสาวจิดานุช  วุฒิศักด์ิวรชาติ             โทรศัพท ์  02-280-9000 # 1444 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ภาครัฐมี วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
-  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค   

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
 และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 - ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
............................................................................................................................ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 

 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 



120  แผนปฏิบัติ ราชการสาํนั ก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล  

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่าง เป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดํา เนินชีวิต  และความต้องการของผู ้ร ับบริการ 
แต ่ล ะบ ุค ค ล  โ ด ย ก า ร ใ ช ้ง า น เ อ ก ส า ร อ ิเ ล ็ก ท ร อน ิก ส ์แ ทนก ร ะ ด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมท้ัง
ประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.16  หลักการและเหตุผล 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สลค. 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต ระบบค้นหา
มติคณะรัฐมนตรี และระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    ซึ่งช่องทางเหล่าน้ีสามารถเข้าถึง 
ได้ทางเว็บไซต์ของ สลค. (www.soc.go.th) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหาร 
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(มาตรา 41 และมาตรา 59) หน่วยงานราชการต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
โดยผ่านช่องทางสารสนเทศและดิจิทัลต่าง ๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไป 
ตามแนวทางการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   สลค. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และเพ่ือให้รูปแบบการให้บริการมีความทันสมัย
เหมาะสมกั บสภาวการณ์ ปั จจุ บั นที่ เ ปลี่ ยนแปลง ไปอ ย่ า ง รวด เ ร็ ว  ประชาชน 
หรือผู้ขอรับบริการมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันกันมากขึ้น การจัดทําช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนหรือผู้ขอรับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
จะทําให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการสามารถรับรู้และเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น  
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดหาระบบตอบกลับอัตโนมัติสําหรับสื่อสารกับผู้ขอรับบริการ  
โดยสามารถสนทนาสอบถามและรับบริการตามที่ต้องการได้โดยตรงกับระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เสมือนกับสนทนากับผู้ ให้บริการที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งจะเป็นการ 
อํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับบริการด้านข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ งานบริการราชกิจจานุเบกษา งานบริการระบบทะเบียนฐานันดร และงานด้าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่ งรวมถึงในเวลานอกเวลาราชการ 
และวันหยุดราชการด้วย 

  2.3  เป้าหมาย 
 สลค. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการในรูปแบบ Chatbot ที่ทันสมัยและ
สะดวกต่อประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามแนวทางการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.17 ผลผลิต (Output) 
2.4.18 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  
     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
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   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 3,000,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….  
2. …………………………………….….  
  
  
  

รวม  
 
 

************************************* 
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รายการที่ 7   โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม 
 การดําเนินการ จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบเดิมบางรายการที่เสื่อมสภาพ  

รวมทั้งบางรายการที่ยกเลิกสายการผลิต และยกเลิกการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีอุปกรณ์และระบบเครือข่ายขัดข้องหรือชํารุดทําให้ไม่สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศ สลค. รวมทั้งการเข้าถึงระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารสําคัญได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 6,430,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
3) ส่งมอบงานและตรวจรับระบบ             
4) ทดลองใช้งาน             
5) ประเมินผลการใช้งาน             
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โครงการ “ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนระบบเดิม”  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ       กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ     นางสาวนงนุช  จงเจริญสมบัติ              โทรศัพท ์   02-280-9000 # 1423 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
- ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ภาครัฐมีความทันสมัย 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
 และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 
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 เป้าหมายของแผนย่อย  
  - ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
............................................................................................................................ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 
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 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล  

 (3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิต  และความต้องการของผู ้รับบริการ 
แต ่ล ะบ ุคคล  โ ดยกา ร ใ ช ้ง าน เ อกสา รอ ิเ ล ็กท รอน ิก ส ์แทนกร ะด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมท้ัง
ประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.17  หลักการและเหตุผล 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้นําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ 

ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ สลค. ได้แก่ ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์  
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจ
เก่ียวกับประชาชน โดยได้ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับใช้สนับสนุนการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ ระบบงานสารบรรณอัตโนมัติ 
ระบบงานสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี ระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงาน
ทะเบียนฐานันดร ระบบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบอินทราเน็ตของ สลค. และ 
ระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ สลค.  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนิน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญหลายโครงการ อาทิ (1) โครงการปรับปรุงระบบ
สํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)  
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสําคัญ 
ของ สลค . (3) โครงการจัดหาระบบสําหรับให้บริการข้อมูลของ สลค . รูปแบบใหม่ 
และ  (4 )  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สําหรับรองรับการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งทุกโครงการข้างต้นจะใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย (Wi-Fi) แต่ปัจจุบันอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์บางรายการ
เริ่มเสื่อมสภาพ ประกอบกับอุปกรณ์บางรายการได้ยกเลิกสายการผลิต และยกเลิก 
การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ซึ่งหากอุปกรณ์เกิดชํารุดขัดข้องจะไม่สามารถส่งไปซ่อมแซม
แก้ไขได้ 

สลค. จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบ
เดิมบางรายการที่ เสื่อมสภาพ รวมทั้งบางรายการที่ยกเลิกสายการผลิต และยกเลิก 
การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีอุปกรณ์และ 
ระบบเครือข่ายขัดข้องหรือชํารุดทําให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ สลค. รวมทั้งการ
เข้าถึงระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารสําคัญได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพและมีความ
ทันสมัยย่ิงขึ้น รองรับปริมาณการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากผู้ใช้งานภายในและ
บุคคลภายนอก สลค. ผ่านระบบเครือข่าย LAN และ Wi-Fi ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถ
รองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ Internet of Things (IoT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.3  เป้าหมาย 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

2.4.19 ผลผลิต (Output) 
2.4.20 ผลลัพธ์ (Outcome) 



128  แผนปฏิบัติ ราชการสาํนั ก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2563 
 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  
     2.5.2  เชิงคณุภาพ 

   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 6,430,500 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….  
2. …………………………………….….  
  
  
  

รวม  
 
 

************************************* 
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รายการที่ 8    โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สลค.  
 การดําเนินการ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สลค . 

ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่สูงขึ้น เพ่ือให้เพียงพอและรองรับการใช้งานการประชุม  การ
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  รวม ท้ั งรองรับระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
ที่ทันสมัยได้ และสามารถติดต่อสื่อสารและการควบคุมระบบจากระยะไกลทั้งก่อนและระหว่างการ
ประชุมให้มีความสะดวกย่ิงขึ้น 

 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  จํานวน 10,000,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการดําเนนิโครงการ  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์             
2) จัดซ้ือจัดจ้าง             
3) ติดต้ังและทดสอบระบบ             
4) อบรมและปฏิบัติงานจริง             
5) ประเมินผล             
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โครงการ “ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 
สลค.”  

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ           กรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ช่ือ - นามสกลุ    นายประวิทย์  อมรฤทธ์ิ                      โทรศัพท ์   02-280-9000 # 1404 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนท่ี  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  
-  ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- ภาครัฐมีความทันสมัย 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 
(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
 และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- ภาครัฐม ีความเชื ่อมโยงในการให ้บร ิการสาธารณะต่าง  ๆ  ผ่านการ 
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  

- ปรับวิ ธีการทํางาน จาก“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เป็น  
“การให้บริการที่ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ” 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานด้วยมือ เป็นการทํางาน 
บนระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่ือมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้า ด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเ ดียว  มีการพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่ เ ป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดําเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ............................................................................................................................ 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่........................................................................................................... 
 เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มมีากกว่า 1 เป้าหมาย)...................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………..……………………………… 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 
 เป้าหมายของแผนย่อย……………………………………………………………………………… 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………………. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 
  2) ขั้นตอนการดําเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 
  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 
  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือใหภ้าครัฐมขีนาดเล็ก มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2) เป้าหมายรวมที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ 

สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(3.2)  แนวทางการพัฒนาที่  

- 3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  ลดขั ้นตอนการดําเนินงาน  
ให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิต  และความต้องการของผู ้รับบริการ 
แต ่ล ะบ ุคคล  โ ดยกา ร ใ ช ้ง าน เ อกสา รอ ิเ ล ็กท รอน ิก ส ์แทนกร ะด าษ  
มีการจัดบริการภาครัฐที่อํานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  
รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานของรัฐได้ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 
4) ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 
5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

2.18  หลักการและเหตุผล 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีห้องประชุมสําหรับรองรับการสนับสนุน 
การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะรัฐมนตรี การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
การฝึกอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการรองรับการใช้ 
ห้องประชุมจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยห้องประชุมส่วนใหญ่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ ใ ช้ งานมานาน  ระบบการทํางานเ ร่ิม เสื่ อมสภาพและชํารุด  
และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมท้ังห้องประชุมบางส่วนไม่มีการติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ จึงทําให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการ 
ใช้งานที่มากขึ้น อีกทั้งระบบไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ดังน้ัน เพ่ือให้ห้องประชุมสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ที่รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
และเ พ่ือให้ ง่ายต่อการใช้งานด้านการประชุมต่าง  ๆ  รวมท้ังใ ห้การติดต่อสื่ อสาร 
และการควบคุมระบบจากระยะไกลท้ังก่อนและระหว่างการประชุมให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น  
จึงจําเป็นต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
และความสามารถที่สูงขึ้น เพ่ือให้เพียงพอและรองรับการใช้งานการประชุม การฝึกอบรม 
หรือสัมมนา 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
  ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้อ งประชุม 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่สูงขึ้น เพ่ือให้เพียงพอ
และรองรับการใช้งานการประชุม  การฝึกอบรมหรือสัมมนา รวมท้ังรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยได้ และสามารถติดต่อสื่อสารและการควบคุม 
ระบบจากระยะไกลท้ังก่อนและระหว่างการประชุมให้มีความสะดวกย่ิงขึ้น 

   2.3  เป้าหมาย 
 ห้องประชุมทั้งหมดของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการใช้งาน 
ได้เป็นอย่างดี และสะดวกต่อการใช้งานของผู้ที่มาใช้ห้องประชุม รวมท้ังสามารถติดต่อสื่อสาร
และการควบคุมระบบทั้งก่อนและระหว่าง   การประชุมให้มีความสะดวกย่ิงขึ้นในขณะที่อยู่
ภายในหรือภายนอก สลค. 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
2.4.21 ผลผลิต (Output) 
2.4.22 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ  
     2.5.2  เชิงคณุภาพ 
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   2.6  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
-  มี ร ะบบ เทค โน โล ยี ส า รสน เทศและ โสตทั ศ นู ปกร ณ์ที่ ส นั บส นุ นการประชุ ม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถที่สูงขึ้นในการรองรับการใช้งานที่มีมากขึ้น  
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
สําหรับห้องประชุมได้อย่างน้อยอีก 5 ปี 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ 10,000,000 บาท 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….  
2. …………………………………….….  
  
  
  

รวม  
 
 

************************************* 
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ภาพรวมตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

 ตามท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่า
ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้มาระยะหน่ึงแล้ว น้ัน โดยสํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ให้แนวทางในการดําเนินการเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนระดับ 3  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (แผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ ด้าน. . .)  
หรือปรับปรุงแผนระดับ  3 ที่ประกาศใช้แล้วให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ตามม ติคณะรั ฐมนตรี  เ มื่ อ วันที่  12  มี นาคม  2562  และนํ า เ ข้ า แผนระ ดับ  3  ที่ ไ ด้ รั บอ นุมั ติ 
ตามข้ันตอนของกฎหมายแล้ว สู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในเดือนธันวาคม 2562  

 

 ทั้งน้ี ให้นําโครงการที่จะดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วน Module 1 ถึง 5  
เข้ าสู่ ระบบ  eMENSCR ภายในเ ดือนธันวาคม  2562 และรายงานผลการดําเ นินงาน  Module 6  
เป็นรายไตรมาสต่อไป (ตามแผนภาพ : (1) โครงสร้างข้อมูลระบบติดตามประเมินผล และ (2) การกําหนด
ช่วงเวลาตามระเบียบติดตามและประเมินผลฯ) 
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ส่วนที่ 3  
การดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร ์

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563
 141

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(20) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่กี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.  
ในอนาคต 

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

2 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.) 
 

3 ระดับ 5 - - - - ระดับ 5 

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 
 
 
 
 
 

(1) 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) 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  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
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ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 1 2 3 4 5 
 (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (1) จัดทําแผนสร้าง

ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ

 

จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ 

- - - จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร 
แล้วเสร็จ 

 

 5.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค.  
ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมใน
องค์กร (สลธ.) 

2 ร้อยละ 70 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 

 5.2.3 ร้อยละของความสําเรจ็ในการดําเนินการตาม
แผนสรา้งความผกูพันของบคุลากร สลค. (สลธ.) 

2 ร้อยละ 80 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)
 
 

2 
 

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 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์2563 1 2 3 4 5 
5.3 การส่งเสรมิธรรมาภิบาล ตอ่ตา้น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

3 
 

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 

 
 



150  แผนปฏิบัติ ราชการสาํนั ก เลขา ธิการคณะรัฐมนตรี  ประจํา ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2563 
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

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 
  

 

ผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)  (19)  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (18)  (20)  
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ 
   
 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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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แบบตดิตามและรายงานผลการดําเนนิการตัวชี้วดัตามแผนยทุธศาสตร์ สาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 
 

 



 
156 

แผนปฏิบัติราชการสาํนักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563  

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     
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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  
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