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บทน ำ 

ส่วนที่ 1 
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บทน ำ 
 
 

 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการ 
ของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 
การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 
ประกอบกับ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ผ่ านกลไกต่าง ๆ  ทั้ งการก าหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาของประเทศ ( Roadmap) ของรัฐบาล 
การตรากฎหมาย การมีมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายที่เน้นการติดตาม
ผลการด าเนินการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 การจัดท า 
แผนบริหารราชการ 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ สลค. จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กรควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน) รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
พันธกรณีหรือเงื่อนไขที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดให้ประเทศไทยต้องด าเนินการ ปัญหาเร่งด่วน 
ที่ส าคัญของประเทศ ปัญหาของประเทศท่ีสะสมเป็นเวลานาน และข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สลค. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่
แก้ ไขเ พ่ิมเติม มาตรา 9 ที่ก าหนดให้ก่อนจะด า เนินการตามภารกิจใด ส่ วนราชการต้องจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ 
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
ทั้งนี้  แผนปฏิบัติราชการของ สลค. ที่ปรับปรุงในครั้งนี้ได้มีการปรับให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) รวมทั้งได้ก าหนดให้มีการ 
น าแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

สลค.  ได้ก าหนดทิศทางและเป้ าหมายการด า เนินการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการดั งกล่ าว  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำร 
รำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
ของ สลค. รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
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สลค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. จะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ทิศทาง
และเป็นเครื่องมือในการด าเนินภารกิจของบุคลากรทุกระดับภายใน สลค. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และส่งผลให้ สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรีดังวิสัยทัศน์ที่ สลค. 
ก าหนดต่อไป 
 

 
 

สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ียุทธศำสตร์ที่ 1 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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ควำมสอดคล้องกับแผน  
3 ระดับ 

ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

ส่วนที่ 2 
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ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

 

 

พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ . 2546  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท า เป็น 
แผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้มีการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  
แผนระดับที่ 1 คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนที่น ายุทธศาสตร์ชาติมาเชื่อมโยงกับบริบทประเทศไทยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แผนระดับที่ 3 
คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สลค. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค.  ให้สอดคล้องกับแผน
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของ สลค. ต่อไป 
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แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. มีความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
(1)  เป้ำหมำย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็นยุทธศำสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย 
(3)  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ 

ให้ทันสมัย 

 
แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

1)   ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
 (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 เป้ำหมำยที่ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่ มุ่ ง ผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชน์ ส่ วนรวม  ตอบสนองความต้ องการ 
ของประชาชนได้อย่ างสะดวก รวดเร็ ว  โปร่ ง ใส  และมีการด า เนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 

“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล  

และมีความคล่องตัว 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ง านที่ มี ความหลากหลายซับซ้อน 
และทันการ เปลี่ ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิทั ล   
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
รวมถึ งการ เชื่ อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่ างองค์กร  ทั้ งภายใน 
และภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ 

 (3)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง  

มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  มีระบบการพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แ ล ะภ า ษ า ที่ ส า ม  ทั ก ษ ะด้ า น ดิ จิ ทั ล  มี ทั ศ น ค ติ แ ล ะก ร อบ ค ว า ม คิ ด 
ในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ  
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ 
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม 
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่ กล้ ายืดหยัดในการกระท าที่ ถูกต้องและมีพฤติ กรรม 
การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
1)  วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  

และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
2)  เป้ำหมำยรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3)  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(3.1)  เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ ที่  1  ลดสัดส่ วนค่ า ใช้ จ่ ายด้ านบุ คล ากร  

และ เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ การบริ หารจั ดการและการให้ บริ การภาครั ฐ  
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(3.2)  แนวทางการพัฒนาที่  1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท  ภารกิจ  
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

4)  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(4.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้   

และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
(4.2)  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่  2 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พค น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้   

และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร 
พ.ศ. 2560 - 2565 

ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

 

ส่วนที่ 3 
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำน                                            
ของส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่ำนมำ 
 

   
 

 

1. ผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของ สลค. ในช่วงท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560 - 2563)  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2563 สลค. ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การบริหารประเทศและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
โดย สลค. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ให้กับบุคลากร สลค. ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  
เพ่ือให้การท างานของบุคลากร สลค. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพ่ือยกระดับการให้บริการ ตอบสนอง 
ความต้องการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี การพัฒนาระบบ 
การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง การเผยแพร่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ส่งผลให้ 
ในช่วงปีที่ผ่านมา สลค. มีผลการด าเนินการในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีผลการด าเนินการส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

  1.1 กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ สลค. 
(1) กำรด ำเนินภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี สลค. ได้มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย

สนับสนุนกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบติดตาม
สถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต 
(M-VARA) ซึ่งน ามาใช้ในการจัดท าและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะรั ฐมนตรีให้กับคณะรัฐมนตรี 
และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสามารถเข้าดูข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในระบบ M-VARA ได้ด้วย 
ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและแบบตรวจสอบ (checklist) เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
เรื่องที่หน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ เพ่ือให้เรื่องที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

(2) กำรด ำเนินภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับรัฐสภำและส่วนรำชกำร สลค. ได้พัฒนา
ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง  
ปคร. ผู้ช่วย ปคร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านไลน์กลุ่ม (LINE Group) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น มติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ และเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภา รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ สลค. ปคร. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ สลค. ได้ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) ไปยังหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ( เฉพาะเรื่องที่ ไม่มีชั้นความลับ) คู่ขนานกับการแจ้ง 
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ในรูปแบบหนังสือราชการปกติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และสามารถน ามติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(3) กำรด ำเนินภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์ สลค. ได้พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง   
และพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้การใช้งานในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ มีภารกิจส าคัญที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
คือ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 

(4) กำรด ำเนินภำรกิจเกี่ยวกับประชำชน สลค. ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนระบบอินเทอร์ เน็ตเ พ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีบนระบบอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของประชาชน ผู้มาติดต่อ ตรวจดู หรือขอข้อมูล
ข่าวสารของราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ิมอีกช่องทางหนึ่งควบคู่กับการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ 
ข้อมูลข่าวสาร สลค. รวมทั้ งได้ด า เนินการให้บริการระบบตอบกลับอัตโนมัติ  ( Chatbot) ในเรื่อง 
มติคณะรัฐมนตรี  ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สลค. บนเว็บไซต์ สลค. และเพจ Facebook “ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี” 
โดยใช้ Mascot Model ชื่อว่า “น้องพุดตาน” นอกจากนี้ สลค. ยังคงด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 
งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  
การจัดนิทรรศการตามจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค และเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กร 
  สลค. ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้ทันสมัย เช่น คู่มือการท างานของรัฐมนตรีและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องที่ส าคัญ เช่น คู่มือการยกร่างมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย)  
คู่มือการปฏิบัติงานการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี  คู่มือการปฏิบัติงานราชการในพระองค์  รวมทั้ง 
ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยด าเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เช่น ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายใน สลค. โดยในปี 2563 สลค. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล”  
จัดโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  
ที ่มีการปรับเปลี ่ยนองค์กรสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพิจารณาจากระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล  
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ด้านดิจิทัล บริการภาครัฐ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย  
และเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ รวมทั้งได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดดเด่น ปี 2563” จัดโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 
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1.3 กำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคลของ สลค.  
 สลค. ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์   
ความเปลี่ยนแปลง โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สลค. ได้ปรับรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล โดยเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
ให้มีความรู้และทักษะในหลายด้านในลักษณะของ Multi-Disciplinary มากขึ้น ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมา 
เน้นการคัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มก าลังคนคุณภาพจากหลายแหล่ง ทั้งนักเรียนทุนรัฐบาลจากส านักงาน ก.พ. 
(ทุนบุคคลทั่ ว ไปและทุนรัฐบาลเ พ่ือดึ งดูดผู้ มี ศั กยภาพ สู งที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษา  
ในประเทศ-UIS) และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จากส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรม การสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  
และส่งเสริมบุคลากรให้รับทุนพัฒนาข้าราชการเพ่ือศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น 

2. ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สลค. ในช่วงท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560 - 2563)  
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การ  และการด าเนินการตามตัวชี้ วัดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์  สลค.  
ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของ สลค. ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 2.1 ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1)  ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  
 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

8.56 8.80 8.66 8.86 

2)  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานบริการคณะรัฐมนตรี   
 (ร้อยละ) 

- 89.80 - 91.91 

3)  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานบริการประสานราชการในพระองค์ 
 (ร้อยละ) 

95.80 90.80 90.20 95.00 

4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  
 (ร้อยละ) 

95.07 91.40 92.55 94.50 

ท่ีมา :  1) - 3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บและรายงานผล  และ 4) กองการประชุมคณะรัฐมนตรีจัดเก็บและรายงานผล 
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2.2  ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดตำมกรอบแผนยุทธศำสตร์ สลค. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 สรุปภาพรวมผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนฯ ในปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า มีผลการด าเนินการ 

ตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย และมีค่าคะแนนรวม ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยุทธศำสตร์ที่  1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 
7 ตัวช้ีวัด 

(จาก 8 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
8 ตัวช้ีวัด 

(จาก 8 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
7 ตัวช้ีวัด 

(จาก 7 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
8 ตัวช้ีวัด 

(จาก 8 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
และพัฒนาฐานข้อมู ลส าหรับการ เสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 
1 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 2 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 3 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
3 ตัวช้ีวัด 

(จาก 3 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
3 ตัวช้ีวัด 

(จาก 3 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
3 ตัวช้ีวัด 

(จาก 3 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
3 ตัวช้ีวัด 

(จาก 3 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
4 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
4 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
4 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
4 ตัวช้ีวัด 

(จาก 4 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 7 ตัวช้ีวัด) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
1 ตัวช้ีวัด 
และสูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 8 ตัวช้ีวัด) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
4 ตัวช้ีวัด 

(จาก 9 ตัวช้ีวัด) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
1 ตัวช้ีวัด 
และสูงกว่า
เป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด 

(จาก 9 ตัวช้ีวัด) 
ค่ำคะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5) 3.67 3.88 4.36 4.14 

 ทั้งนี้ สลค. ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง  ๆ  
มาปรับปรุงและพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเครือข่ายการประสานงาน
ระหว่าง สลค. กับหน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาระบบงานบริการของ สลค. โดยเปรียบเทียบกระบวนการท างาน 
(process benchmarking) กับหน่วยงานที่มีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ภารกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ควำมท้ำทำยและบทบำทของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ใน 5 - 10 ปีข้ำงหน้ำ 
  
 
  

จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท าให้ สลค. ต้องปรับรูปแบบ/วิธีการท างาน โดยน าระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการก าหนดกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ผ่านกลไกต่าง ๆ 
ตั้งแต่การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ  (Roadmap) ของรัฐบาล การปรับปรุงกฎหมาย 
ให้มีความทันสมัย การมีมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายที่เน้นการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนและก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Thailand 4.0 การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศและปัญหา 
ที่สะสมเป็นเวลานาน รวมทั้งข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น จึงส่งผลให้ สลค. จะต้องเผชิญ 
กับความท้าทายทั้งในด้านพันธกิจ ด้านระบบการท างานภายในองค์กร และด้านองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบทบาทของ สลค. ใน 5 - 10 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 1. ควำมท้ำทำยในด้ำนพันธกิจ จากกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Thailand 4.0  
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงและประกาศใช้กฎหมายใหม่ ๆ  
หลายฉบับ ส่งผลให้ สลค. ต้องปรับบทบาท ภารกิจ วิธีการท างาน และพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นของบุคลากร 
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งต้องปฏิบัติงาน  
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยต้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจาก สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีจึงอาจถูก
ตรวจสอบการปฏิบัติ งานจากภาคประชาชนและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ที่เข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้ สลค. จะต้องรักษามาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ  
ของ สลค. พัฒนาความรู้และทักษะการวิเคราะห์เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ด าเนินบทบาทเสนาธิการผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างเป็นรูปธรรม การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
ให้มีความสะดวก คล่องตัว และเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง สลค. จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร  
ที่มีขีดสมรรถนะสูงเ พ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แนวทางและนโยบายการบริหารราชการที่แตกต่างกัน 
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 2. ควำมท้ำทำยในด้ำนระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กร  สลค. มีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับราชการ 
ของคณะรัฐมนตรีและภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ดังนั้น ประชาชน นักการเมือง และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  
จึงอาจคาดหวังกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. ในด้านต่าง ๆ กระบวนการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ ท าให้ สลค. ต้องปรับบทบาทและวิธีการปฏิบัติงาน การบูรณาการการท างานกับ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรให้ความส าคัญ 
กับการสอนงาน (Coaching) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของ สลค. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนอง
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร สลค. ประชาชน ผู้มารับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพัฒนา
หรือปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของ สลค. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3. ควำมท้ำทำยในด้ำนองค์กรและทรัพยำกรบุคคล การปฏิบัติงานของ สลค. เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
จ านวนมาก ทั้งจากประชาชน นักการเมือง และบุคคลอ่ืน  ๆ โดยปัจจุบันการปฏิบัติงานของ สลค.  
นอกจากจะมีการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังถูกตรวจสอบ 
จากภาคประชาชน นักการเมือง และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น สลค. จึงควรให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ทั้งนี้ นอกจากประเด็นความท้าทายในด้านองค์กรแล้ว 
ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานของ สลค. มีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น (1) การเตรียมบุคลากรทดแทน
กรณี เกษียณอายุราชการ  โอน ย้าย ลาออก  (2) การพัฒนาบุคลากรเ พ่ือให้มีความรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ (3) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ สลค. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based organization) ที่มุ่งมั่น 
พัฒนาบุคลากร โดยการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ส่งเสริมการปรับกรอบความคิด 
(Mindset) เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานเชิงรุกและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อย่างบูรณาการ นอกจากนี้ ควรสร้างความผูกพันขององค์กร เนื่องจากความผูกพันเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานที่ สลค. โดยไม่มีการโอน ย้าย หรือลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 
รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สลค. ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)  



 

16 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำงหน่วยงำน 
และกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

 
 
 

1. ภำรกิจ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลค. ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ก าหนดให้ สลค.  
มีภารกิจ ดังต่อไปนี้  

1.1 ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
1.2 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา 

1.3 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ 
1.4 ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 

1.5 ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน 

2. อ ำนำจหน้ำที่ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลค. ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ก าหนดให้ สลค.  

มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2.2 ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย  และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ 
ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจน 
เรื่องท่ีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรฐัสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

2.3 ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

2.4 ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.5 บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่ประชาชน 
2.6 ปฏิบัติการ อ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของ  สลค . หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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3. โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยงำนภำยในส ำนกัเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร ี

 กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุน 
พระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  

หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
 

 ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
 กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
 กองนิติธรรม 
 กองบริหำรงำนสำรสนเทศ 
 กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ 
 กองวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี 
 กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

 

หน่วยงำนขึ้นตรงต่อเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
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4. ภำรกิจ และอ ำนำจหน้ำที่หน่วยงำนภำยใน 

4.1  ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

(1)  จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงาน  และติดตาม
กระบวนการน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2)  ด าเนินการเกี่ ยวกับการพัสดุ  อาคารสถานที่  ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(3)  ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ  
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายใน สลค. 

(4)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ 
ของ สลค.  

(5)  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของ สลค. 
(6)  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของ สลค. 
(7)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี 

(8)  ปฏิบัติราชการทั่วไปของ สลค. ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด 
ใน สลค. โดยเฉพาะ 

(9)  ปฏิบั ติ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้ อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.2  กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี   
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การประชุม 

(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายใน สลค. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(5) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้ อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.3  กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน  
ของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัย  
สั่ ง ก า ร ของนายกรั ฐมนตรี หรื อคณะรั ฐมนตรี  และแจ้ งค าสั่ งนายกรั ฐมนตรี 
และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมายและประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตร ี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการน าร่างกฎหมาย 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดท าค าชี้แจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
และประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ  
ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับ 
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมาย  
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงาน 
และข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณา
ด าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ในการไปร่วมประชุม ชี้แจง และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าพิพากษา
และค าวินิจฉัยของศาล และเรื่องส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
4.4  กองบริหำรงำนสำรสนเทศ  

(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
แก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เ พ่ือให้บริการแก่ 
ส่วนราชการภายใน สลค. และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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4.5  กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้า  
ของการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
ระหว่าง สลค. กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิ เคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ ล้ าสมัย ไม่ชัดเจน 
หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสาน 
กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการ 
ตามนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.6  กองวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน 

ของรัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ  
สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ  
และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป  

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่อง 
ที่มิใช่ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบ  
ข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุม 
คณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น  

(5) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้ อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.7  กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี  
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด  
และพัฒนา รวมทั้งจัดท าและเผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย  
ของรัฐบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เ พ่ือแถลงต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี   
จัดท าข้อมูลตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม  
และหน่วยงานอื่นของรัฐในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็น
ของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการด าเนินงานของรัฐบาล 

(4) ด าเนินการพัฒนา ก าหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน  
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่อง  
และการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กร 
ระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และการปฏิบัติงานของ สลค. รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน

ผลการด าเนินงานประจ าปี การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงของ สลค. ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด  เพ่ือประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายใน สลค. ในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.8  กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผน  

และประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง  
ในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูล 

พระกรุณาหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ประเพณี การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์   
การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท า
ประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี  
ในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอียด
ประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อม และการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทาน
อิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา   
จัดท าข้อมูลราชกิจจานุ เบกษาโดยใช้สื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์ เ พ่ือบริการประชาชน 
ในเรื่องกฎหมายและเรื่องส าคัญต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบั ติ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.9  กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ 
 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน   

รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน  

ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบั ติ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.10 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) ปฏิบั ติ งานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.11 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ สลค. 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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4.12 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

(1) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ระบบราชการใน สลค.  

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน 
สลค. 

(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ   

และส่วนราชการใน สลค.  
(4) ปฏิบั ติ งานร่ วมกับหรื อสนั บสนุ นการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานอ่ืนที่ เกี่ ยวข้ อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.13 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

และประพฤติมิชอบของ สลค. รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการใน สลค. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ใน สลค. และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่ วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ สลค. และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.14 ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 

(1) ให้บริการแก่ สลค. เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดท า 
ราชกิจจานุเบกษา 

(2) ให้บริการแก่ สลค. เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ 

(3) ให้บริการแก ่สลค. เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 

(4) รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา 

(5) ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือ
วารสาร กฎหมาย รายงานประจ าปี ก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น 
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5. กรอบอัตรำก ำลัง จ ำแนกตำมกอง กลุ่ม และศูนย์  

กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
จ้ำงเหมำ 

รวม 

ผู้บริหาร 7 - - - 7 
ส่วนกลาง (ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ) 

3 - - - 3 

ส านักงานเลขาธิการ 61 13 3 30 107 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 - 10 2 33 
กองนิติธรรม 33 - 10 2 45 
กองบริหารงานสารสนเทศ 28 - 18 2 48 
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 24 - - 1 25 
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 35 - - 3 38 
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 21 - - 2 23 
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 63 5 16 1 85 
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

2 - - 4 6 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

3 - - - 3 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 - - 1 3 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - - 1 6 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2 - - 1 3 
ส่วนกลาง - - 3 - 3 

รวม 310 18 60 50 438 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ทิศทำงกำรด ำเนนิงำน 
ของส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 

 

  

 
1. วิสัยทัศน์ 
 “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ของคณะรัฐมนตรี” 

2. พันธกิจ 
1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  

และประชาชน 
 

3. ค่ำนิยมหลัก (CABINET) 
 

Confidential  
กำรรักษำควำมลับของรำชกำร  

การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับหรือข้อมูล 
ที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคล 
ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

Accuracy  
ควำมแม่นย ำ 

การท างานที่ต้องมีความแม่นย าและความถูกต้องของข้อมูล 
ที่ใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ 

Best Expertise  
ควำมเชี่ยวชำญอย่ำงดีเยี่ยม 

ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ งานที่ รับผิดชอบอย่างดี เยี่ยม 
ที่ได้จากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ 

Integrity  
กำรยืนหยัดในควำมถูกต้อง 

ความส านึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาค ามั่นสัญญา 
รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
ต่ อหน้ าที่  ปฏิบั ติ ต่ อบุคคลต่ าง  ๆ  อย่ า ง เท่ า เทียมกัน  
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

Networking and Teamwork  
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรท ำงำนเป็นทีม 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสาร
ข้อมูล ให้บริ การแก่ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย  ( Stakeholder)  
ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับในคุณค่าของผู้อ่ืน 
เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง 
ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหา 
ด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

Express  
ควำมรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์  

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเวลา 
ที่ก าหนดและทันสถานการณ์ 

Transparency  
ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้  

การท างานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับ 
การตรวจสอบจากสาธารณชน 
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4. วัฒนธรรม (SAFE) 

Secrecy    การรักษาความลับของราชการ 
Accuracy  การค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของงาน 
Fastness   การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   
Efficiency and Explainability การท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ  

และอธิบายได้ 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตร ีได้อย่างถูกต้องและทนัเวลา 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
ระบบงานและฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

มีมาตรฐาน 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถที่หลากหลาย 

และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

เป้ำหมำยระดับนโยบำยของ สลค. 
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภิาพ 

ในทุกสถานการณ์ 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์ 

และน ำเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมลู 
ส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลส ำคัญในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุน 

กำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลกัที่เกีย่วข้อง 

         
เป้ำประสงค์ 
1.1 ส่ วนราชการ ท่ีจะ เสนอเรื่ อ งมี ความเ ข้ า ใจ 

และปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่อง 

อย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐาน 

และพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้ำประสงค์ 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

 เป้ำประสงค์ 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ 

 

 เป้ำประสงค์ 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 

ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว  

 

 เป้ำประสงค์ 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 

เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         
กลยุทธ ์
(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

ในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 

(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และการจัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 

(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ 
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาฐ านข้ อมู ลก า รติ ดต ามและประ เมิ นผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ

สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ 

ในราชกิจจนุเบกษาให้รองรับ 
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุน

การปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนงำนในภำรกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนงานท่ี 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent 

แผนงำนในภำรกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนงานท่ี 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิสัยทัศน์รัฐบำล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 



 

 
28 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

 

 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 
ในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

กำรพัฒนำระบบตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรแีละพัฒนำ

ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน
เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์  

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กำ
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ัฒ
นำ

อง
ค์ก

ร 

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 

อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติ ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภำ
พก

ำร
ปฏ

ิบัต
ิรำ

ชก
ำร

 
แล

ะค
ุณ

ภำ
พก

ำร
ให

้บร
ิกำ

ร 

บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้อง ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้
ในทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อ 

การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงาน 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแพร่กฎหมาย  

และข้อมูลส าคัญและรวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนท่ียุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2565 

วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนนุการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี 
 



 

 

29 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

ยุทธศำสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
 (25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอ
เร่ืองมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
อย่างเคร่งครัด 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  

4 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1 )  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ แ ก่ 
ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. 
เสนอเรื่ อ งฯ (ระ เบียบฯ และ
แนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการ
องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดท า
ร่างมติคณะรัฐมนตร ี
3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลย ี
และแนวปฏิบัติในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตร ี
4 )  จั ด ท า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ 
การปฏิบัติงาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้ 
องค์ความรู้ในการวิเคราะห์
เรื่ องอย่ างรอบด้ าน โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กวค., กสค., กอค.)  

3 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 
 

8.75 ต่ ากวา่ 
8.75 

- - - 8.75 

1.2.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอ 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ที่มีความเห็นของ สลค. เพื่อประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., 
กวค., กสค., กอค.) 

4 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ต่ ากวา่
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

 1.2.3 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น เ รื่ อ ง ที่
คณะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ ตามความเห็ น 
ของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  

3 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1 . 3  ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 
มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น 
สามารถปฏิบัติได้ 
 

1.3.1 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือ 
ข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจาก
คลาดเคลื่อนหรือ.ไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ 
(กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

3 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เร่ือง 0 เรื่อง 1 เร่ือง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 เร่ือง 
 

 1.3.2 ร้อยละความส า เร็จของการ
ตรวจสอบร่ า งอนุบัญญัติแล้ ว เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด (กคอ.) 

3 ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.4.1 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง  
ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ใน ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 

2.5 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

1.4.2 จ านวนครั้งของการผลิตเอกสาร
เรื่องจ าเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

2.5 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 คร้ัง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 คร้ัง 
  



 

 

30 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย  

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
 (20) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
2.1 ส่วนราชการรายงาน 
ผลก า รด า เ นิ น ก า รต า ม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 .1 .1  ร้ อยละความส า เ ร็ จ ในการ
ประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (กสค.) 

10 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี
2) พัฒนาระบบการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น 
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตร ี
3) พัฒนากลไก ปคร.  
4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตาม
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตร ี
5)  พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้
ความสามารถ ทันต่อสถานการณ์  
และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูล 
การติดตามผลการด าเนินการ
ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ม ติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

2.2.1 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ที่มีรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี อย่างครบถ้วน  
ที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (กพต.) 

10 6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

4 
เรื่อง/
ไตรมำส 

2 
เร่ือง/
ไตรมาส 

- 
 

4 
เร่ือง/
ไตรมาส 

- 
 

6 
เร่ือง/
ไตรมาส 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
(15) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์เป็นไป 
ต า ม โ บ ร า ณ ป ร ะ เ พ ณี 
แ ล ะ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ฏิ บั ติ 
ที่สมพระเกียรติ 

3.1 .1  จ านวนครั้ งที่ การปฏิบัติ งาน 
หน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.) 

6 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 คร้ัง - - - 0 คร้ัง 1) พั ฒนาอง ค์ ความรู้ / คู่ มื อ / 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์ 
2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการ 
ในพระองค์ 

3.1.2 จ านวนครั้งที่การขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด 
(กอค.) 

6 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 คร้ัง - - - 0 คร้ัง 

3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติ งานด้านราชการในพระองค์ 
ที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

 



 

 

31 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
(15) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จ านวนครั้งที่ไม่สามารถน าเรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรจ.-
กอค.) 

6 0 คร้ัง 
 

0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 คร้ัง 0 ครั้ง 1 คร้ัง - - - 0 คร้ัง 1) พั ฒนาเทคโนโลยี เกี่ ยวกั บ
ระบบงานร าช กิ จ จ านุ เ บกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูล
กฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับ 
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
รองรับเทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

4.2 สลค. เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแพร่กฎหมาย 
และข้อมูลส าคัญ 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนกฎหมาย 
และข้อมูลส าคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.) 

6 ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
60 
 

ร้อยละ 
70 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
100 

4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ส าคัญในราชกิจจานุเบกษา
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.3.1 ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของจ านวน 
ผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ 
เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.) 

3 ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมี ศักยภาพสูง
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ ใ นทุ ก
สถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนา
องค์กร สลค. ในอนาคต 

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่
แล้ ว เสร็ จตาม เป้ าหมายที่ ก าหนด  
(สลธ., กบส., กพร.) 

2 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/
ก า รพั ฒน า ใน อ น า คต แ ล ะ 
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง) 
2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับ 
การ เปลี่ ยนแปลง  (ทุ กกลุ่ ม
ภารกิจ) 
3)  พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และทันสมัย 
5) ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ ทั นสมั ย  และ
สนับสนุนการปฏิบัติ ง าน ได้ 
ในทุกสถานการณ์ 
6) ส่ ง เสริมและพัฒนากลไก 
ธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับ 
การพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากร
ทั้งหมด (กพร.) 

3 ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

5.2 ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

5.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) (สลธ.) 

4 
 

- ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 
 

- 
 
 

- - - ระดับ 
5 
 

(1 )  เส้นทางก้ าวหน้า ในสายอาชีพ 
(Career Path) 

(1.5) - จัดท า  
Career Path 
แล้วเสร็จ  
1 ต าแหน่ง 

จัดท า  
Career Path 

เพิ่มอกี 
 1 ต าแหน่ง 

จัดท า 
 Career Path 

เพิ่มอกี 
 1 ต าแหน่ง 

จัดท า  
Career Path 

เพิ่มอกี  
1 ต าแหน่ง 

จัดท ำ  
Career Path  

เพ่ิมอีก  
1 ต ำแหน่ง 

จัดท า  
Career Path  
ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท า 
 Career Path 

แล้วเสร็จ  
1 ต าแหน่ง 

 จัดท า  
Career Path 
แล้วเสร็จ  
มากกว่า  

1 ต าแหน่ง 
( 2 )  แ ผ น ก า ร สื บ ท อ ด ต า แ ห น่ ง 
(Succession Plan) 

(1.5) - จัดท า 
 Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์
แล้วเสรจ็  
1 ต าแหน่ง 

จัดท า  
Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์
แล้วเสรจ็ 
เพิ่มอกี  

1 ต าแหน่ง 

จัดท า 
Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์
แล้วเสรจ็ 
เพิ่มอกี 

 1 ต าแหนง่ 

จัดท า 
Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญ

เชิงกลยุทธ์
แล้วเสรจ็ 
เพิ่มอกี  

1 ต าแหน่ง 

จัดท ำ 
Succession Plan 

ในต ำแหนง่
ส ำคญัเชิง 
กลยุทธ ์

แล้วเสรจ็ 
เพ่ิมอีก  

1 ต ำแหน่ง 

จัดท า 
Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์

ไม่แลว้เสรจ็ 

- จัดท า  
Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์
แล้วเสรจ็  
1 ต าแหน่ง 

- จัดท า 
 Succession Plan 

ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิง 
กลยุทธ ์
แล้วเสรจ็ 
มากกวา่  

1 ต าแหน่ง 
 (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 

สลค. 
(1) - จัดท าแผน 

สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร  
แล้วเสร็จ 

- - - จัดท ำแผน
สร้ำงควำม
ผูกพันของ
บุคลำกร 
แล้วเสร็จ 

จัดท าแผน 
สร้างความ
ผูกพันของ 
บุคลากร  

ไม่แล้วเสร็จ 

- - - จัดท าแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ 

 

 5 . 2 .2 ร้ อ ยละคว ามพึ งพอ ใจของ
บุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบบริหารงาน
บุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  และความเป็นธรรม 
ในองค์กร (สลธ) 

2 - - ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 



 

 

33 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 – 2565 ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล กลยุทธ ์2560 2561 2562 2563 2564 2565 1 2 3 4 5 
 5.2.3 ร้อยละของความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร สลค. (สลธ.) 

2 
 

- - ร้อยละ 
80  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60  

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ 
100  

 

5.2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ชี ว อ น า มั ย 
ความปลอดภัย (สลธ)  

2 ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ 
60  
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ 
80  
 

ร้อยละ 
90  
 

ร้อยละ 
100  

 
5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
(กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 

3 
 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่ำนกำร
ประเมิน

ตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมนิ

ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

5.2.6 ร้อยละของความส าเร็จในการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(กบส.) 

5 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

5 . 3 . 1  ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น คุณธ ร ร ม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน (ITA) (ศปท./กอง/กลุ่ม/
ศูนย์) 

2 
 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่ำนกำร
ประเมินตำม

เกณฑ์ท่ี
ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

ก ำหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ที่

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมนิ

ตาม
เกณฑ์ที่
ส านักงา
น ป.ป.ช. 
ก าหนด 
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กำรติดตำมและรำยงำน 
 

 

 
 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 - 2565 ของ สลค. ได้ก าหนดให้มี
การรายงานผลการด าเนินการ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเร่งรัดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้  
 นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน และการน าเข้าแผนระดับ 3 
ของ สลค. เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) และให้รายงานผลเป็นรายไตรมาส (ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส ) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
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แบบติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2560 - 2565 ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ….. รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบกุอง กลุม่ หรอืศูนย์............. 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัด 

1. ควำมหมำย/ค ำอธิบำยตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศำสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

3. เป้ำประสงค์ ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตวัช้ีวัด 

4. สูตรในกำรค ำนวณ ระบุวิธีการค านวณผลการด าเนินการตัวช้ีวัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยท่ีวัด) 

5. หน่วยที่วัด ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรปูของ จ านวน ร้อยละ สดัส่วน อัตราสว่น อัตรา ค่าเฉลีย่  

6. ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมลูและรำยงำน ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน 

7. แหล่งของข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูล  เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมลู 

8. หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล ระบุกอง/กลุม่/ศูนย์ ท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมูล  

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผล ระบุช่ือ-นามสุกล................................................... กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ....................................  หมายเลขโทรศัพท์ ................................... 

10. ผู้ต้ังเป้ำหมำย ระบุช่ือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ 

11. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ระบุช่ือกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมลู 

12. หน่วยงำนที่สนับสนนุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุช่ือกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความ  
“ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน”   
 ทุกกอง กลุ่ม ศูนย์ หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กพน.  กคอ.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
13. ข้อมูลปฐีำน ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

 ปี ....  ปี ....  ปี ....  

14. ค่ำเป้ำหมำย ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด 

15. เกณฑ์กำรให้คะแนน ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 

 1 2 3 4 5 

16. น้ ำหนัก (ร้อยละ) ระบุค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 

17. เง่ือนไข ระบุเงื่อนไขความส าเร็จตัวช้ีวัด 

18. หมำยเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 

19. รำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรปีงบประมำณ พ.ศ. .... (1 ตุลำคม ....- 30 กันยำยน ....) โดยสังเขป 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาพอเข้าใจ 

20. ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  แนวทำงแก้ไข 
 ระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพอเข้าใจ   ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

21. ปัจจัยเสี่ยงส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ระบุปัจจยัเสีย่งส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

22. กำรค ำนวณคะแนน 
จำกผลกำรด ำเนินงำน 
(ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เป็นผู้กรอก) 

น้ ำหนัก (ร้อยละ) ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนนที่ได้ ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

ระบุค่าน้ าหนัก 
ระบุผลการด าเนินงานเป็นตัวเลข 

ตามข้อ 19 
ระบุค่าคะแนนท่ีได ้

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุค่าคะแนนท่ีได้ โดยค านวณจากสูตร  
ค่าคะแนนท่ีได้ X น้ าหนักตัวช้ีวัด 

 น้ าหนักรวมทั้งหมด 

23. หลักฐำนอ้ำงอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ)  
ระบุเอกสารส าคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ  รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ 

 


