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ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๙ (๑) ก าหนดให้ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์  การประสานราชการ 
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน และเพ่ือให้การด าเนิน
ภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สลค. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ของ สลค.  และได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก าหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
รวม ๕ เรื่อง ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 เรื่องท่ี ๒  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  
  และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เรื่องท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 เรื่องท่ี ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
 เรื่องท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ สลค. ในครั้งนี้ 
ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและบุคลากรของ สลค. เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการที่จัดท าขึ้นสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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  ๒    
 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (๑) เป้าหมาย  
     (1.1) ภาครั ฐมี วัฒนธรรมการท างานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ และผลประโยชน์ ส่ วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
     (2.1) ภาครั ฐ มี ค วามทั นส มั ย  ทันการ เปลี่ ย นแปลง  และมี ขี ดสมรรถน ะสู ง  
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
        พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบาย 
และการบริหารจัดการที่ตั้ งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่ งผลสัมฤทธิ์  มีความโปร่งใส  
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้  
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     (2.2) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ  
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ  
เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ 
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        (2.2.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน 
ก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของป ระเทศ 
ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้อง 
กับภาระงาน 
        (2.2.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม  
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ 
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  
และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง  
มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง 
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พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร ์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
     (2.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
        บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
    (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
      สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อน 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดย สลค. มุ่งเน้น
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดที่ เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐  
ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะสูง 
รวมทั้งป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมุ่งพัฒนาการด าเนินภารกิจของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
รวมทั้งเน้นพัฒนาและให้ความส าคัญในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 

 พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐ
เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

      สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐการพัฒนาบริการประชาชน โดยพัฒนากระบวนการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว  
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่  และตรวจสอบได้ เพ่ือให้บริการเป็นไป 
อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
      (๓)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐ 
สามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน  
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึ ง  แบ่ งปัน และใช้ประโยชน์ ได้อย่ าง เหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งน าองค์ความรู้   
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนอง  
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
         ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ให้ มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท 
การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์  
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซับซ้อนของการด าเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เอง  
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
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กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์ 
เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุ กต์ใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการท างานของ สลค. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง  
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐในการเพ่ิมโอกาสในการด า เนินธุรกิจ 
และประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
      (๔)  แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 

 ๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐ 
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสม 
กับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา 
การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ 
ในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
         ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ  
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล
และเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐ  
สามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงาน
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงาน 
ที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวน  
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุง
วิธีการก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
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         ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ 
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด 
ในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมเพ่ือประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรม  
และจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก  
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึก 
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริตปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ  
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลาก รภาครัฐที่กล้ายืนหยัด 
ในการกระท าท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

         บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

         สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สลค. ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
 2.2.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
    (๑) เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
      หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
      (๑.๑) เป้าหมายหลัก (เป้าหมายการพัฒนา) 
         ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
และยุทธศาสตร์ชาติ  
         ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงาน 
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงาน 
ภาครัฐแนวใหม่  คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่ งการบรรลุ เป้าหมาย  
การพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้าง
ความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด  
แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา  
มีส่วนร่วม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง  
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างระบบบริหารจัดการ  
และ (4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็น  
ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ       
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ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายหลักท่ี 3 
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม และ (2) เป้าหมายหลักที่ 5  
การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
      (๑.๒) เป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
         เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
         เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      (๑.๓) กลยุทธ์การพัฒนา 
         (๑.๓.๑) กลยุทธ์ที่  ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้าง 
ของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง  และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เ อ้ือ 
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 

 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ  โดยเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย  
มีการบูรณาการ การบริหารจัดการและน าไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหา 
และการพัฒนาร่วมกันเพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
         (๑.๓.๒) กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูล 
ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 

 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้ งหมดให้ เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูล 
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืน  
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บ  
ที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน 
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้ งนี้ เร่งพัฒนา
ระบบที่บูรณาการข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ  
ในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก  

 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการท างานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อย 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  
มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างานแบบดิจิทัล 
         (๑.๓.๓) กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 

 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษา 
ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กร 
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  
โดยจะต้องทบทวนแนวทางการขับเคลื่ อนภารกิจ เ พ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่ เหมาะสม  
ตลอดจนปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็น 
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ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม  
ให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญาหรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงาน 
แบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน  ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง  
ให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
แบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผล
บุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ   
อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโ ยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที ่๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 

๓.1 ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 ๓.1.1 วิสัยทัศน์ 
   “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรี”  
 ๓.1.2 พันธกิจ 
   (1) ใช้องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งติดตามการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
และประชาชน 
   (๒) สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองคแ์ละรัฐสภา 
 ๓.1.๓ ค่านิยมหลัก (CABINET) 
Confidential  
การรักษาความลับของราชการ  

การไม่ เปิด เผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้ นความลับหรือข้อมูล 
ที่ ยั งอยู่ ระหว่ า งด า เนินการให้แก่บุ คคลภายนอกหรือบุคคล 
ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

Accuracy  
ความแม่นย า 

การท างานที่ต้องมีความแม่นย าและความถูกต้องของข้อมูล 
ที่ใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ 

Best Expertise  
ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม 

ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ ได้จาก 
การฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ 

Integrity  
การยืนหยัดในความถูกต้อง 

ความส านึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาค ามั่นสัญญา รักษาหลักการ  
ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อ
บุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

Networking and Teamwork  
การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูล
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับในคุณค่าของผู้อ่ืน เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ 
มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ 
อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด 
แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

Express  
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 
และทันสถานการณ์ 

Transparency  
ความโปร่งใสตรวจสอบได้  

การท างานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบ
จากสาธารณชน 
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 ๓.1.๔ วัฒนธรรม (SAFE)  
Secrecy    การรักษาความลับของราชการ 
Accuracy  การค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของงาน 
Fastness   การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   
Efficiency and Explainability การท างานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และอธิบายได้ 

 ๓.1.๕ เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 
  (1) เป้าหมาย ประกอบด้วย ๕ เป้าหมาย ดังนี้ 
   (1.1) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
   (๑.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการ 
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
   (1.๓) ระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
   (1.๔) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลายและพร้อมปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ 
   (1.๕) สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ 
ในทุกสถานการณ ์
  (๒) ตัวชี้วัด 
   ประกอบด้วย ๒๘ ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามข้อ ๓.๒)  
   

๓.2 แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
 ๓.2.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี 
   (1) เป้าหมาย เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบ 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
   (2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
     (๒.๑) ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
     (๒.๒) ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี   
(๘.๗๕ คะแนน) 
     (๒.๓) ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็น 
ของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ ๑๐๐)  
     (๒.๔) ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (ร้อยละ ๘๐) 
     (๒.๕) จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่ งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจาก
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ (จ านวน ๐ เรื่อง) 
     (๒.๖) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
(ร้อยละ ๙๒)  
     (๒.๗) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ ๘๐) 
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     (๒.๘) จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (จ านวน ๐ ครั้ง) 
   (3) แนวทางการพัฒนา  
     (3.1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ใน การเสนอเรื่องฯ  
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 
     (3.2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และการจัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 
     (3.3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
     (3.4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
   (๔) โครงการ/การด าเนินงานที่ส าคัญ 
     (๔.๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
     (๔.๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี   

 ๓.2.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   (1) เป้าหมาย  
     (1.1) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
     (1.2) ระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
มีมาตรฐาน 
   (2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
     (๒.๑) ร้อยละความส า เร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่ วนราชการรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ ๑๐๐) 
     (๒.๒) จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่รวบรวมผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
และมติคณะรัฐมนตรี  อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
(จ านวน ๓ เรื่อง/ไตรมาส) 
   (3) แนวทางการพัฒนา  
     (3.1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรี 
     (3.2) พัฒนาระบบการติ ดตามและประ เมิ นผลการปฏิบั ติ ง านตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรี 
     (3.3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
     (3.4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
     (3.5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อสถานการณ์ และก้าวทัน 
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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  ๑๒    
 

 
   (๔) โครงการ/การด าเนินงานที่ส าคัญ 
     (๔.๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
     (๔.๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี  

 ๓.2.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
   (1) เป้าหมาย 
     (๑.๑) การปฏิบัติ ง าน เกี่ ยวกับราชการในพระองค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
     (1.๒) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  
     (1.๓) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบัติงาน 
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
   (2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
     (๒.๑) จ านวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่งผิดพลาด (จ านวน ๐ ครั้ง) 
     (๒.๒) จ านวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (จ านวน ๐ ครั้ง) 
     (๒.๓) ร้อยละขององค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุง 
หรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ ๘๐) 
     (๒.๔) นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.) ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่ก าหนด (ร้อยละ ๙๐) 
     (๒.๕) ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา
และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ ๙๐) 
     (๒.๖) ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด (ร้อยละ ๙๐)  
   (3) แนวทางการพัฒนา  
     (3.1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
     (3.2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
     (3.3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
     (3.4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 
     (๓.๕) พัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
   (๔) โครงการ/การด าเนินงานที่ส าคัญ 
     (๔.๑) การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     (๔.๒) การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     (๔.๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการ 
ในพระองค ์
     (๔.๔) การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      

 



แผนปฏบิตัิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
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 ๓.2.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
   (1) เป้าหมาย  ระบบงานและฐานข้อมูลเ พ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
   (2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
     (๒.๑) จ านวนครั้งที่ไม่สามารถน าเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (จ านวน ๐ ครั้ง) 
     (๒.๒) ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (ร้อยละ ๘๐) 
     (๒.๓) จ านวนครั้งที่ไม่สามารถน าเรื่องส าคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง 
(จ านวน ๐ ครั้ง) 
   (3) แนวทางการพัฒนา  
     (3.1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงานราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     (3.2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
     (3.3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ ในราชกิจจานุ เบกษาให้รองรับกับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
     (3.4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีในการเผยแพร่ 
   (๔) โครงการ/การด าเนินงานที่ส าคัญ 
     การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 ๓.2.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
   (1) เป้าหมาย  
     (1.1) ระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
มีมาตรฐาน 
     (1.2) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลายและพร้อมปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ 
     (1.3) สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ 
ในทุกสถานการณ ์
    (2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
      (๒.๑) จ านวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จ  
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (จ านวน 10 เรื่อง)  
      (๒.๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด  
(ร้อยละ ๖๕) 
      (๒.๓) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) (ระดับ ๕) 
      (๒.๔) ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 
ที่มีต่อ สลค. ประจ าปี (ร้อยละ ๘๐) 
      (๒.๕) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (ร้อยละ ๗๐) 
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      (๒.๖) ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ร้อยละ ๘๐) 
      (๒.๗) ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ  ( PMQA)  
(ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
      (๒.๘) ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ร้อยละ ๗๐) 
      (๒.๙) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( ITA) 
(ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด) 
    (3) แนวทางการพัฒนา  
      (3.1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาในอนาคต 
และมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
      (3.2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
      (3.3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      (3.4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
      (3.5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ได้ในทุกสถานการณ ์
      (๓.6) การน านวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
      (๓.๗) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๔) โครงการ/การด าเนินงานที่ส าคัญ 
     การพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี  

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด จ านวน 2,6๙๐,๕๕๓,๙45 บาท 

หน่วย : บาท 
แหล่งเงิน ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 5๖๔,๑๓๘,๓00 459,572,800 504,522,300 553,966,300 608,354,245 2,6๙๐,๕๕๓,๙45 
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ภาคผนวก 

 



 

แผนปฏบิตัิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

๑๖ 
 

แผนภาพสรุปความสอดคล้องของแผนปฏิบัตริาชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธภิาพในการวิเคราะห ์

และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 

การเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 
เกี่ยวกับราชการในพระองค ์

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 

การพัฒนากระบวนการเผยแพร ่
ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เกีย่วข้อง 

 
เป้าหมาย 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะรัฐมนตรไีด้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

 

เป้าหมาย  
(๑) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
 และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
 ของคณะรัฐมนตรไีด้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
(๒) ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
 การขับเคลื่อนนโยบายส าคญัของรฐับาล 
 มีมาตรฐาน 

 

เป้าหมาย  
(๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนนิการ 
 ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตาม
 กฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
(๒) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
 และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
 ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
(๓) บุคลากรมคีวามรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย 
 และพร้อมปฏิบัติงานภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 

 

เป้าหมาย  
ระบบงานและฐานข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคญั 
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

 

เป้าหมาย  
(๑) ระบบงานและฐานข้อมูล 
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคญั 
 ของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
(๒) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
 ที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบตัิงานภายใต้
 สถานการณ์ต่าง ๆ 
(๓) สลค. มรีะบบบริหารจัดการที่สนับสนุน 
 การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ ์

         
แนวทางการพัฒนา  
(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 

 แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า มแ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  

ทันต่อสถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาองค์ความรู้ / คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ 

ในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับราชการ

ในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 
(5) พัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ 

ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับ 
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยี 
ในการเผยแพร่ 

 แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมี ทักษะในการวิ เคราะห์ 
อย่างมีเหตุผล และมีภูมิ คุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลีย่นแปลง (ทุกกลุ่มภารกจิ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  

และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) การน านวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และน าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

(๗) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

วิสัยทัศน์ส ำนกัเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบรหิารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  

แผนงานในภารกิจหลกัของส ำนกัเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี 
(๑) การสร้างและพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็น Intelligence Agent และ (๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 



 

แผนปฏบิตัิราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

๑๗ 
 

 
 
 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕ 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรี 
 

การพัฒนาระบบตดิตามผลการด าเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา

ฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์  

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา  

การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภำพแสดงแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร และกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลองค์กร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
วิสัยทัศน ์: ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
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ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 

อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี 
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ ปร

ะส
ิทธ

ิผล
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บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้อง ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้
ในทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อการพัฒนา

องค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงาน 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแพร่กฎหมาย  

และข้อมูลส าคัญและรวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. กลุ่มเป้าหมายที่คงอยูในระบบ 
ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัย  

มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “คนเก่ง คนดี  

มีส านึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  
และประเทศชาติ” 



 

 

  ๑๘  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ตารางสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

เป้าหมาย :  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
 (25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล แนวทางการพัฒนา  2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอ
เรื่องมีความเข้าใจและปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่ องฯ  
อย่างเคร่งครัด 

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

4 ร้อยละ 
๑๐0 

ร้อยละ 
๑๐0 

ร้อยละ 
๑๐0 

ร้อยละ 
๑๐0 

ร้อยละ 
๑๐0 

ต่ ากวา่
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
๑๐0 

1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. 
เสนอเรื่องฯ (ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) 
อย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และการจัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 
3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้ 
องค์ความรู้ในการวิเคราะห์
เรื่องอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึง 
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

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

3 8.75 
คะแนน 

8.75 
คะแนน 

8.75 
คะแนน 

8.75 
คะแนน 

8.75 
คะแนน 

 

ต่ ากวา่ 
8.75 

คะแนน 

- - - 8.75 
คะแนน 

1.2.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอ 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ที่ มี ความเห็ นของ สลค. ประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., 
กวค., กสค., กอค.) 

4 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 
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 
ข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจาก
คลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ 
(กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

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

- 
 

- 
 

- 
 

0 เร่ือง 
 

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

3 ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1 . 4  ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะรั ฐมนตรี มี มาตรฐาน 
และพร้อมตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

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

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

- 
 

- 
 

- 
 

0 ครั้ง 
  

หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 



 

 

  ๑๙  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าหมาย :   (1)  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
 (2) ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
 (๑๐) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
แนวทางการพัฒนา  

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
2.1  ส่ วนราชการรายงาน 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย
แ ล ะ ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี   
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.1.1 ร้ อยละความส า เร็ จในการ
ประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (กสค.) 

๕ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
3) พัฒนากลไก ปคร.  
4) พัฒนาอ ง ค์ความรู้ ใน การติดตามผล 
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ทันต่อสถานการณ์  และก้ าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

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
ที่ ร วบรวมผลการด า เนิ นการตาม 
นโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี   
อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดท า 
ขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(กพต.) 

๕ ๓ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๓ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๓ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๓ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๓  
เร่ือง/
ไตรมาส 

๑ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๒ 
เร่ือง/ 
ไตรมาส 

 

๓ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

๔ 
เร่ือง/ 
ไตรมาส 

๕ 
เร่ือง/
ไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 



 

 

  ๒๐  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

เป้าหมาย :   (1) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
 (๒) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา  
 (๓) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล แนวทางการพัฒนา  256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 25๗๐ 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 งที่การปฏิบัติ งาน 
หน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.) 

6 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง ๑) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
๒) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
๓) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
๔) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 
๕) พัฒนาความรู้  ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  ความรับผิดชอบต่อสั งคม  
และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

 

3.1.2 จ านวนครั้งที่การขอพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด 
(กอค.) 

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

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

3 ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
60 

 

ร้อยละ 
70 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
100 

3.2 การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
สร้ า ง เครื อข่ า ยกิ จกรรม 
ที่น าไปใช้ตามหลักปรัชญา
ข อ ง เ ศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง 
แ ล ะ ก า ร ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก 
ความจงรักภักดีและส านึก 
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุณ า ธิ คุ ณ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.2.1 นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับ 
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  
ก า ร บ า เ พ็ ญ สา ธ า รณประ โ ยชน์   
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการส านึก
ในพระมหากรุณาธิ คุณไม่น้อยกว่า 
ร้อยละที่ก าหนด (กพน.)  

4 ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
85 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
95 

 

ร้อยละ 
100 

3.2.2 ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอด 
ปีการศึกษาและมีผลการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กพน.)  

3 ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
85 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
95 

 

ร้อยละ 
100 

3 . 2 . 3  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ทุ น 
จบการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด 
(กพน.)  

3 ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
85 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
95 

 

ร้อยละ 
100 

 
หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 



 

 

  ๒๑  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าหมาย :  ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
 (๑5) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
แนวทางการพัฒนา  

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จ านวนครั้งที่ไม่สามารถน าเรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์
ไ ด้ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด  
(กรจ.-กอค.) 

6 0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาเทคโนโลยี เกี่ ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการเผยแพร ่
ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับกบัเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร ่

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 
60 

 

ร้อยละ 
70 

 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
100 

4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ส าคัญในราชกิจจานุเบกษา
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.3.1 จ านวนครั้งที่ ไม่สามารถน า 
เร่ืองส าคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ไดอ้ย่างถูกต้อง (กรจ.-กอค.) 

3 0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 



 

 

  ๒๒  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง  

เป้าหมาย :   (1)  ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
 (2) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลายและพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
 (3) สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
 (25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
แนวทางการพัฒนา  

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูง 
และปฏิ บั ติ งานได้ ในทุ ก
สถานการณ์  เอื้ อต่อการ
พัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

5.1.1 จ านวนขององค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่
แล้ ว เสร็ จตาม เป้ าหมายที่ ก าหนด  
(กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 

2 จ านวน 
10 เร่ือง 

จ านวน 
12 เรื่อง 

จ านวน 
14 เรื่อง 

จ านวน 
16 เรื่อง 

จ านวน 
18 เรื่อง 

จ านวน 
6 เร่ือง 

จ านวน 
8 เร่ือง 

จ านวน 
10 เรื่อง 

จ านวน 
12 เรื่อง 

จ านวน 
14 เรื่อง 

1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาในอนาคต 
และมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
(พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  
(ทุกกลุ่มภารกิจ) 
3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 
ในทุกสถานการณ์ 
๖) การน านวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏบิัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
๗) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับ 
การพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากร
ทั้งหมด (กพร.) 

3 ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

5.2 ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น 
มีมาตรฐาน 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 
๑ 
 

- - - ระดับ 
5 

(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

(๒)  จัดท าเค้าโครง  
ภาพรวม 
Career  
Path 

ทุกสายงาน 

จัดท า  
Career Path  
แล้วเสร็จ  
1 สายงาน 

จัดท า  
Career Path  

เพิ่มอีก 
1 สายงาน 

จัดท า 
 Career Path 

เพิ่มอีก 
1 สายงาน 

จัดท า  
Career Path 

เพิ่มอีก 
1 สายงาน 

ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ 

- - - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

(2) แผนการสืบทอดต าแหน่ง  
(Succession Plan) 

 (๒) - จัดท า 
 Succession 

Plan 
ในต าแหน่ง
ส าคัญ 

เชิงกลยทุธ ์
แล้วเสร็จ  

1 ต าแหน่ง  
ส าหรับ 

   ต าแหน่งที่ว่าง 
หรือคาดว่า 
จะว่าง 

จัดท า  
Succession  

Plan  
ในต าแหน่ง 

ส าคัญ 
เชิงกลยทุธ ์
แล้วเสร็จ  

เพิ่มอีก  
1 ต าแหน่ง 
ส าหรับ 

ต าแหน่งที่ว่าง 
หรือคาดว่า 

จะว่าง 

จัดท า 
Succession 

Plan 
ในต าแหน่ง

ส าคัญ 
เชิงกลยทุธ ์
แล้วเสร็จ  
เพิ่มอีก 

 1 ต าแหน่ง 
ส าหรับ 

ต าแหน่งที่ว่าง 
หรือคาดว่า 

จะว่าง 

จัดท า 
Succession 

Plan 
ในต าแหน่ง 

ส าคัญ 
เชิงกลยทุธ ์
แล้วเสร็จ 
เพิ่มอีก  

1 ต าแหน่ง 
ส าหรับ 

ต าแหน่งที่ว่าง 
หรือคาดว่า 
จะว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ 

- - - ด าเนินการ 
     แล้วเสร็จ 



 

 

  ๒๓  
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
 (25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
แนวทางการพัฒนา  

2566 2567 2568 2569 2570 1 2 3 4 5 
 5.2.๒ ร้อยละของความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจ าปี  
(สลธ.) 

2 
 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
60  

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80  

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ 
100  

 

๕.๒.๓ ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อ สลค. (สลธ.)  

2 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

5.2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด า เนินการตามแผนความปลอดภัย  
อ า ชี ว อ น า มั ย  และสภาพแวดล้ อม 
ในการท างาน (สลธ.)  

2 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 
 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมิน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมิน
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ไม่ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

- - - ผ่าน 
การประเมิน 
ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

5.2.6 ร้อยละของความส าเร็จในการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(กบส.) 

5 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

5 .3 .1  ผลกา รประ เมิ น คุ ณธรรม 
และความโปร่ งใสในการด าเนิ นงาน 
ของหน่วยงาน (ITA) (ศปท./กอง/กลุ่ม/ 
ศูนย์) 

2 
 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

ผ่าน 
การประเมนิ
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

     ไม่ผ่าน 
   การประเมนิ                       
  ตามเกณฑ์ 
  ที่ส านักงาน 
    ป.ป.ช.  
 ก าหนด 

- - - ผ่าน 
การประเมนิ 
ตามเกณฑ์ 
ที่ส านกังาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 

หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 

หมำยเหตุ  การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.   คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) 



 

 

 


