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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 9 ก าหนดให้ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ และมาตรา 16 ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ว่า ในการจัดท า 
แผนให้หน่วยงานเจ้าของแผนระบุถึงความสอดคล้องของแผนที่เสนอกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
และแผนในระดับที่  2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) ให้ชัดเจน  
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึ งได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566)  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมื องที่ ดี  พ .ศ . 2546 และที่ แก้ ไขเ พ่ิ มเติ ม  โดยจั ดท าแผนให้ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ   
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กันยายน  2565 
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 ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 
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ส่วนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 49 
 ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ 50 
และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 51 
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ 52 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 53 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 54 

ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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 แบบติดตามและรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 59 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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  ในการก าหนดทิ ศทา งกา รปฏิ บั ติ ร าช ก ารประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2566  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ให้บรรลุเป้าหมาย นั้น สลค. ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจ 
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค.  
และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
เป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวม 5 แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 1 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 2 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 3 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 4 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
เรื่องท่ี 5 

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี 
และพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลัก 
ที่เกี่ยวข้อง 
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 ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการราชการรายปี  (พ.ศ. 2566) ของ สลค. ไปสู่การปฏิบัติ 
สลค. ได้น าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สลค. จ านวน 28 ตัวชี้วัด  
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ จ านวน 14 เป้าประสงค์ มาใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนิน
โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง ของกอง กลุ่ม และศูนย์ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

แผนปฏิบัติรำชกำร เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

เร่ืองท่ี 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 4 8 

เร่ืองท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
 และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 2 

เร่ืองท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 2 6 

เร่ืองท่ี 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลส าคัญในราชกิจจานเุบกษา 3 3 

เร่ืองท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 3 9 

รวม 14 28 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ่ือด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวมทั้งหมด 16 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 431,414,600 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการ รวม 10 โครงการ วงเงิน 9,442,200 บาท  
และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวม 6 รายการ วงเงิน 421,972,400 บาท สรุปได้ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(รำยกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เร่ืองท่ี 1  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี

2 290,000 - - 

เร่ืองท่ี 2  
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 539,700 - - 

เร่ืองท่ี 3  
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์ 

2 7,612,500 3 396,415,000 

เร่ืองท่ี 4  
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

- - - - 

เร่ืองท่ี 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกีย่วข้อง 

4 1,000,000 3 25,557,400 

รวม 10 9,442,200 6 421,972,400 
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 ทั้งนี้  สลค. จะมีการติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และน าโครงการ 
และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศา สตร์ชาติ   
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั 
ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
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ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 

แผนระดับที่ 1  
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เป็นเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และน าไปสู่การปฏิบัติให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายในการปรับขนาดของภาครัฐ
ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีสมรรถนะสูง มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการบริหาร 
และการตัดสินใจ และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
ให้มีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่  
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
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 1.  เป้ำหมำย  
  1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 2.  ประเด็นยุทธศำสตร์  

 
 
  2.1 ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม  
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติ รำชกำรให้ทันสมัย  โดยมีการก าหนดนโยบาย 
และการบริหารจัดการที่ตั้ งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่ งผลสัมฤทธิ์  มีความโปร่งใส  
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัล  
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ  รวมทั้งน าองค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้   
เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา  
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
  2.2 บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคน 
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ  
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   2.2.1 ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน  
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน  
และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว  
รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6  
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ภาครฐัมคีวามทนัสมยั 

บุคลากรภาครฐัเป็นคนดแีละเก่ง ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  
มจีติส านึก มคีวามสามารถสูง มุ่งม ัน่ และเป็นมอือาชพี 
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   2.2.2 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพื่อประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ
ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสม 
กับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง  
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ 
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
 
 
 
  2.3  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
      บุคลำกรภำครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต  ก าหนดให ้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายก าหนด
จะตอ้งเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 3. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
  สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดย สลค. มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  
และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะสูง รวมทั้งป้องกันปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 

ภาครฐัมคีวามโปรง่ใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
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แผนระดับที่ 2  
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 
 
 
 
 

 1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
1.1 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
1.2 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมุ่งพัฒนาการด าเนินภารกิจของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมทั้ง 
เน้นพัฒนาและให้ความส าคัญในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพ 
การปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในภารกิจของ สลค. 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัด 
ทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.2 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

   สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
การพัฒนาบริการประชาชน โดยพัฒนากระบวนการและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส  
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ และตรวจสอบได้ เพ่ือให้บริการเป็นไปอย่างปลอดภัย 
สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
 3. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
 3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

   3.1.1 พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กร 
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน 

ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
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เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3.1.2  ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์  
มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่  
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึ ง  แบ่ งปัน และใช้ประโยชน์ ได้อย่ างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ งน าองค์ความรู้   
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนอง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ  
เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
  3.1.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่ 
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ  
ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว  
มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซับซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท 
ภารกิจ โครงสร้างองค์การระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่
ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์ เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า 
และท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่า
ในการท างาน 
      (1) เป้ำหมำยของแผนย่อย  
        ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
     (2) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
        สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการท างานของ สลค.  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เ พ่ือประโยชน์ ในการบริหาร การตัดสินใจและการบริการที่ เป็นเลิศ  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐในการเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ
และประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
 4. แผนย่อยกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

 4.1.1 ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำน 
และเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ 
ของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ 
การบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา 
การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพ 
ในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
  4.1.2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม
อย่ำงแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 
มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐ
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้  
ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว  
เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบ 
ที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน  
ที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
  4.1.3 พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนา
ประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงาน  
ด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริตปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม 
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้องค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (1)  เป้ำหมำยของแผนย่อย 

          บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
      (2)  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

          สลค. ด าเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สลค. ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1. เป้ำหมำยกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 13 
 
  
 
 
 
 1.1 เป้ำหมำยหลัก (เป้ำหมำยกำรพัฒนำ)  
  ควำมเชื่อมโยงของหมุดหมำยกับเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศำสตร์ชำติ 
  ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ 
ที่เหมาะสมในฐานะท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ  
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็น
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย  
  1.1.1  พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  
  1.1.2  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง  
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
  1.1.3  ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
และสร้างระบบบริหารจัดการ  
  1.1.4  การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จ านวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) เป้าหมายหลักที่ 3 
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม และ (2) เป้าหมายหลักที่ 5  
การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 1.2 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระดับหมุดหมำย 
  เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 1.3 กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
  1.3.1 กลยุทธ์ที่ 2 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำงของภำครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้ำง และมีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ  
โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
      (1)  สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลภำครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็ น และตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ   
การบริหารจัดการและน าไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน
เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 

หมุดหมำยที่ 13  
ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน 

13 
ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั  

มปีระสทิธภิาพ  
และตอบโจทยป์ระชาชน 
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  1.3.2 กลยุทธ์ที่ 3 กำรปรับเปลี่ยนภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
       (1) ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดท าข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
ให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล  
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  
และการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น 
ต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูล  
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จ  
เป็นอันดับแรก  
       (2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการท างานใหม่ 
ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน และการติดต ามประเมินผล 
โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง  
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างานแบบดิจิทัล 
  1.3.3 กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงระบบบริหำรภำครัฐที่ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำบุคลำกร  
ให้มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรให้บริกำรภำครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ มำตรกำรภำครัฐ 
ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยมีกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
   ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เ พ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ 
มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวน  
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนต าแหน่งงาน  
ที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุง
รูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา  
หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง  
ต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
เพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล 
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคน  
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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แผนระดับที่ 3  
 
 
 
 
 
 

แผนย่อยภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี  
 
 
 
 1. เป้ำหมำย เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
 2. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
 2.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (ร้อยละ 100) 
 2.2 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (8.75 คะแนน) 
 2.3 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค.  
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 100)  
 2.4 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (ร้อยละ 80) 
 2.5 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อน  
หรือไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ (จ านวน 0 เรื่อง) 
 2.6 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 92)  
 2.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 80) 
 2.8 จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณา  
ของคณะรัฐมนตรี (จ านวน 0 ครั้ง) 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1 สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 
  3.2 พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ ในการวิ เคราะห์ เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี   
และการจัดท าร่างมติคณะรัฐมนตรี 
  3.3 เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
  3.4 จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 4. โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
  4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  
  4.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570  
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
 

แผนปฏิบตัิรำชกำรระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2566 - 2570  
ของส ำนกัเลขำธกิำร 

คณะรัฐมนตรี  
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ 1  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
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 1. เป้ำหมำย  
  1.1 เรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิ เคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ  
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
  1.2 ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
 2. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1 ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 
  2.2 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่ รวบรวมผลการด า เนินการตามนโยบายรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรี  อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  
(จ านวน 3 เรื่อง/ไตรมาส) 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ       
  3.1 พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
  3.2 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
  3.3 พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
  3.4 พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
  3.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อสถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้น 
 4. โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
  4.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง  
  4.2 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี  
และการประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ 2  
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. เป้ำหมำย 
  1.1 การปฏิบัติ งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการ  
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
  1.2 เรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิ เคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ  
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
  1.3 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1 จ านวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระท่ีนั่งผิดพลาด (จ านวน 0 ครั้ง) 
  2.2 จ านวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (จ านวน 0 ครั้ง) 
  2.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่ 
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 
  2.4 นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.) ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
  2.5 ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา 
และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
  2.6  ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด (ร้อยละ 90)  
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1 พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
  3.2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
  3.3 พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
  3.4 พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 
  3.5 พัฒนาความรู้  ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 4. โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
  4.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค 
  4.2 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  4.3 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  4.4 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  4.5 การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ   

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ 3  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
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 1. เป้ำหมำย ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
 2. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1 จ านวนครั้งที่ไม่สามารถน าเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด (จ านวน 0 ครั้ง) 
  2.2 ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (ร้อยละ 80) 
  2.3 จ านวนครั้ งที่ ไม่สามารถน าเรื่องส าคัญประกาศในราชกิจจานุ เบกษาได้อย่างถูกต้อง  
(จ านวน 0 ครั้ง) 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1 พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงานราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3.2 พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
  3.3 พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
  3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีในการเผยแพร่ 
 4. โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
  - ไม่มีโครงการ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ 4  
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
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 1. เป้ำหมำย  
  1.1 ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
  1.2 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลายและพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
  1.3 สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 
 2. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  2.1 จ านวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด (จ านวน 10 เรื่อง)  
  2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (ร้อยละ 65) 
  2.3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource 
Management) (ระดับ 5) 
  2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. 
ประจ าปี (ร้อยละ 80) 
  2.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (ร้อยละ 70) 
  2.6 ร้ อยละของความส า เร็ จ ในการด า เนินการตามแผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ร้อยละ 80) 
  2.7 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด) 
  2.8 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต (ร้อยละ 70) 
  2.9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน ( ITA)  
(ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด) 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
  3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะ 
ในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
  3.2 พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
  3.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
  3.5 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
  3.6 การน านวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
  3.7 ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4. โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
  4.1 โครงการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
  4.2 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค. 
  4.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบใน สลค.  
  4.5 การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  4.6 การจัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)  
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แผนภำพสรุปควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห ์

และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 3 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 4 

การพัฒนากระบวนการเผยแพร ่
ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานเุบกษา 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกีย่วข้อง 

 
เป้ำหมำย 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ 
ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

 

เป้ำหมำย  
(1) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
 และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
 ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
(2) ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
 การขับเคลื่อนนโยบายส าคญัของรฐับาล 
 มีมาตรฐาน 

 

เป้ำหมำย  
(1) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนนิการ 
 ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตาม
 กฎหมาย ระเบียบ และโบราณราชประเพณี 
(2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์ 
 และข้อมลูที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจ
 ของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
(3) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย 
 และพร้อมปฏิบัติงานภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 

 

เป้ำหมำย  
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อนนโยบายส าคญัของรฐับาล 
มีมาตรฐาน 

 

เป้ำหมำย  
(1) ระบบงานและฐานข้อมูล 
 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคญั 
 ของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
(2) บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
 ที่หลากหลาย และพร้อมปฏิบตัิงานภายใต้
 สถานการณ์ต่าง ๆ 
(3) สลค. มรีะบบบริหารจัดการที่สนับสนุน 
 การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ ์

         
แนวทำงกำรพัฒนำ  
(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 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 และรัฐสภา  
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  

ทันต่อสถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
(1) พัฒนาองค์ความรู้ / คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ 

ในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับราชการ

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

สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ 

ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับ 
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยี 
ในการเผยแพร่ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเน่ือง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลีย่นแปลง (ทุกกลุ่มภารกจิ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการ ให้ มี ม าตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  

และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) การน านวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และน าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

(7) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

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

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

วิสัยทัศน์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 

0
0 

แผนงำนในภำรกิจหลักของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี  
(1) การสร้างและพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็น Intelligence Agent และ (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1  แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2  แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3  แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4  แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 5 
 

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 
ในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเร่ือง 

ต่อคณะรัฐมนตร ี
 

กำรพัฒนำระบบตดิตำมผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำ
ฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน

เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์  
กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพแสดงแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กร และประสิทธิภำพ และประสิทธิผลองค์กร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
วิสัยทัศน์ : ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
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ส่วนราชการที่จะเสนอเร่ือง 
มีความเข้าใจและปฏบิัติตาม 

พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ  
อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการ 
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี 
และธรรมเนียมปฏิบัตทิี่สมพระเกียรติ ปร

ะส
ิทธ

ิผล
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บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู ้
ในการวิเคราะห์เร่ืองอย่างรอบด้าน 

โดยค านงึถึงประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตร ี
มีความถูกต้อง ชัดเจน 

สามารถปฏบิัติได ้

บุคลากรมีศักยภาพสงูและปฏิบตัิงานได้ 
ในทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อการพฒันาองค์กร 

สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงาน 
ผลการด าเนนิการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบาย 

และมติคณะรัฐมนตร ีเพื่อประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

อย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแพร่กฎหมาย  

และข้อมูลส าคัญและรวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. กลุ่มเป้าหมายที่คงอยูในระบบ 
ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัย  

มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว เป็น “คนเก่ง คนดี  

มีส านึกรับผิดชอบ ร่วมพฒันาชมุชน ท้องถิ่น  
และประเทศชาติ” 
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ส่วนที่ 2   
 

ข้อมลูทั่วไป 
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
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โครงสร้ำงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยงำนภำยในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
 กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
 กองนิติธรรม 
 กองบริหำรงำนสำรสนเทศ 
 กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ 
 กองวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี 
 กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

หน่วยงำนขึ้นตรงต่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุน 
พระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit: SDU) 

 ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 



แผนปฏิบัติ รำชกำรส ำ นักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2566          23 
 

 

 

ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 
 สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ  
และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ ง  และมติคณะรั ฐมนตรี  ประสานการปฏิบัติ ตามนโยบายและมติคณะรั ฐมนตรี  
ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์  
และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม  
หรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา  
และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหาร  
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่ 
แก่ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ทิศทางการด าเนินงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

 พันธกิจ 
 (1) ใช้องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 (๒) สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองคแ์ละรัฐสภา 

 ค่านิยมหลัก (CABINET) 
Confidential  
การรักษาความลับของราชการ  

การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีช้ันความลับหรือข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องน้ัน ๆ 

Accuracy  
ความแม่นย า 

การท างานท่ีต้องมีความแม่นย าและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
และวิเคราะห์ 

Best Expertise  
ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม 

ความเช่ียวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมที่ได้จากการฝึกฝน 
และสั่งสมประสบการณ์ 

Integrity  
การยืนหยัดในความถูกต้อง 

ความส านึกในความถูกต้องของการปฏิบัติ งานที่ต้องอยู่บนพื้นฐาน 
ของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาค ามั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่น 
ในอุดมการณ์ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ 

Networking and Teamwork  
การสร้างเครือข่ายและการท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการ  
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เช่ือมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจ 
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง 
ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการเจรจา
อย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

Express  
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  

ความสามารถในการปฏิบัติ งานให้ส า เร็จลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 
และทันสถานการณ์ 

Transparency  
ความโปร่งใสตรวจสอบได้  

การท างานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบ 
จากสาธารณชน 

 วัฒนธรรม (SAFE)  
Secrecy    การรักษาความลับของราชการ 

Accuracy  การค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของงาน 

Fastness   การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   

Efficiency and Explainability การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และอธิบายได้ 
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ส่วนที่ 3  
 

กำรด ำเนินโครงกำรและรำยกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคญั  

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 
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ภำพรวมโครงกำรและรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญที่จะด าเนินการ  
รวม 16 โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 431,414,600 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการ 
รวม 10 โครงการ วงเงิน 9,442,200 บาท และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวม 6 รายการ  
วงเงิน 421,972,400 บาท สรุปได้ดังนี้ 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
โครงกำร รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(รำยกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

เร่ืองท่ี 1   
การ เสริ มสร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการวิ เ ค ร า ะห์ 
และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

2 290,000 - - 

เร่ืองท่ี 2   
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับ 
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 539,700 - - 

เร่ืองท่ี 3   
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์ 

2 7,612,500 3 396,415,000 

เร่ืองท่ี 4   
กา รพัฒนากระบวนการ เผยแพร่ ข้ อมู ลส าคัญ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

- - - - 

เร่ืองท่ี 5   
การพัฒนาระบบบริ หารจั ดการ เพื่ อสนั บสนุ น 
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

4 1,000,000 3 25,557,400 

รวม 10 9,442,200 6 421,972,400 
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รำยละเอียดโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

โครงกำร ประจ ำปีง 

 

ระมำณ พ.ศ. 2565 
 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี กปค. 250,000 
1.2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 

กคอ. 40,000 

รวม 290,000 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง กสค. 342,200  
2.2 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้ง/

ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและการประมวลมติคณะรัฐมนตร ี
กพต. 197,500 

รวม                539,700  
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3.1  โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาค 
กอค. 112,500 

3.2 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน  
ใน โคร งการทุนการศึ กษา  สม เด็ จพระบรม โอรสาธิ ร าชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 7,500,000 

รวม 7,612,500 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีโครงการ - - - 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1 โครงการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สลธ. 200,000 
5.2 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 50,000 
5.3  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ เพิ่ มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน สลค.  
กพร. 650,000 

5.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบใน สลค. 

ศปท. 100,000 

รวม 1,000,000 
งบประมำณรวมท้ังสิ้น 9,442,200 
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 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1  กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 

 

1.1   โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
 กำรด ำเนินกำร สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดประชุม

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 
ให้บุคลากรที่ปฏิบัติ งานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติ งานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความเข้าใจ 
ในแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
และการด าเนินชีวิตได้ 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 250,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติ งาน สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

o ผลลัพธ์  
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้ าที่ ด้ านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้ และทั กษะ                  

ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ 

o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจ 

ในแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ตั้งคณะท างาน             
3) จัดเตรียมข้อมูล             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
6) ติดตามประเมินผล             
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1.2    โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 กำรด ำเนินกำร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจร่างอนุบัญญัติ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี รวมถึงการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บัญญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐมนตรี และผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 40,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจพิจารณา
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

o ผลลัพธ์ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่ างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่   
ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 

และร่ า งอนุ บั ญญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐมนตรี  ร้ อยละ 80  ได้ รั บการ พั ฒนาความรู้ 
และทักษะในการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) เสนอขออนุมัติ โครงการ 
ในภาพรวม 

            

2) ด าเนินกิจกรรมและสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม 

            

- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ             
3) ติดตามประเมินผล             
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 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2   กำรพัฒนำระบบตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี 
  และพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 
 

 

 
2.1   โครงกำรประชุมชี้แจงนโยบำยรัฐบำลต่อผู้บริหำรระดับสูง 

 กำรด ำเนินกำร จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการท างานของรัฐบาลดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุน 
ให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการมอบนโยบายให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 342,200 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิต ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการท างานของรัฐบาล 
o ผลลัพธ์ กระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถแปลงนโยบายรัฐบาล 

ไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  
 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ 

o ตัวชี้วัดผลผลิต  ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทาง 
การท างานของรัฐบาล 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ 
 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)  เสนอขออนุมัติจัดการประชุม             
2) ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม             
3)  ประสานเพื่อเตรียมการ 

จัดประชุม 
            

4) จัดการประชุม             
5) ประเมินผลโครงการ             
6) จั ดท าสรุ ปผลการประชุม 

เพื่อเสนอผู้บริหาร 
            

7) จัดท าเอกสารสรุปผล 
การบรรยายและแจกจ่าย 
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2.2   โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำทักษะและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
 และกำรประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

 กำรด ำเนินกำร สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของ สลค. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและประมวลมติคณะรัฐมนตรี  
ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี  
รวมถึงการพัฒนาทักษะในการประมวลมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 197,500  บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิต ผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะสามารถปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 

o ผลลัพธ์  
- บุคลากรของ สลค. ที่ปฏิบัติหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

- การปฏิบัติงานในการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวช้ีวัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่ปฏิบัติหน้าที่แจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและประมวล

มติคณะรัฐมนตรีมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติ งาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 

 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) จัดเตรียมข้อมลูและเอกสาร
 ประกอบการสัมมนา 

            

3) เชิญวิทยากร             
4) ประสานผู้เข้าร่วมสัมมนา             
5) จัดสัมมนา             
6) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3   กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 
 
 

 

3.1 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับงำนอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ประชำชน  
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในส่วนภูมิภำค 

 กำรด ำเนินกำร จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน เพ่ือเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคน าความรู้  
และทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 112,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิต การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค 

o ผลลัพธ์  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ  
ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยาย 

และชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมมากข้ึน  
   แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ตั้งคณะท างาน             
2) ส ารวจพื้นที่ด าเนินการและประสาน 

การเตรียมการ 
            

3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ - อุปกรณ์             
4) ด าเนินการ             
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3.2   โครงกำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ  

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
 กำรด ำเนินกำร จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลาย

และต่อเนื่อง เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
และการยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่  7 - รุ่นที่ 14  
ที่คงอยู่ในระบบประมาณ 1,601 คน ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 ที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2559 - 2565 
และการปรับปรุงระบบข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้ งนี้ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 7,500,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง    

o ผลผลิต จ านวนกิจกรรม ความรู้  ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแล 
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ. 

o ผลลัพธ์  นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่  7 - รุ่นที่  14  
ที่คงอยู่ ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวัย  
มีสมรรถนะที่ พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เป็น “คนเก่ง คนดี มีส านึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต 

- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 14 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต  
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์  นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต  
มีจิตส านึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมมากข้ึน 
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 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 
 
 

ระยะเวลำ 
กิจกรรม 
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1.  ด้ำนกำรดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนฯ 
1.1  กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
1.1.1  กิจกรรมการฝึกงานของนักเรียนทุนฯ 

ม . ท . ศ .  ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ป ล า ย 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเข้า
ฝึกงาน ณ รพ. ศิริราช รพ. ราชวิถี 
และ รพ. จุฬาลงกรณ์  

            

1.1.2  กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน 
เพื่อหาประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน 
ส าหรับนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8 - 12 
ระดับมหาวิทยาลัย  

            

1.1.3 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  
เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน
เศรษฐกิ จพอ เพี ยง  ณ  ศู นย์ ฝึ ก
โรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน)  

 (กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน) 

            

1.2   กำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ กำรส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์  
และกำรศึกษำเรียนรู้ควำมส ำคัญของโบรำณรำชประเพณี 

1.2.1 กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ  
เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 

            

1.2.2 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ  
รับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญ 
พระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา 

            

1.2.3 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฯ 
ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน 

            

1.2.4 กิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

            

1.2.5 กิจกรรมน านกัเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีวันจักร ี

            

1.2.6 กิจกรรมน านกัเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีวันสงกรานต์ 

            

1.2.7 กิจกรรมน านกัเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีวันฉัตรมงคล 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2.8 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ และวันพืชมงคล 

            

1.2.9 ตัวแทนนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ร่วมบันทึก
เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

            

1.2.10 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
 สุทิดาฯ พระบรมราชินี ได้แก่ 
 -  ตั วแทนนักเรี ยนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  
  ณ ศาลาสหทัยสมาคมฯ 
 -  กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมหน่วยบริการ
  ประชาชน 

            

1.2.11 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ  
รับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา  
พร้อมถวายโคมตราที่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
ร่วมจัดท าโดยเสด็จพระราชกุศลฯ 

            

1.2.12 ตั ว แ ทน นั ก เ รี ย น ทุ น ฯ  ม . ท . ศ .  
ร่ ว ม บั น ทึ ก เ ท ป ถ ว า ย พ ร ะ พ ร 
พระบาทสม เด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

            

1.2.13 กิ จกรรมเนื่ องในโอกาสวั นคล้ าย 
วันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้ าฟ้าฯ  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

            

1.2.14 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ 
 - ตั วแทนนักเรี ยนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  
  ณ ศาลาสหทัยสมาคมฯ 
 -   กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  เฝ้าฯ 
  รับเสด็จฯ พร้อมหน่วยบริการประชาชน 
 -  กิจกรรมนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  ร่วมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น 
  พระราชกุศล ณ พื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 
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1.2.15 ตัวแทนนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ร่วมบันทึก
เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

            

1.2.16 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
รับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญ 
พระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฯ  
ฤดูร้อนเป็นฤดูฝน 

            

1.2.17 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
 พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
 พันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 -  ตั วแทนนั กเรี ยนทุ นฯ ม.ท.ศ.  
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  
  ณ ศาลาสหทัยสมาคมฯ 
 -  กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมหน่วยบริการ
  ประชาชน 

            

1.2.18 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ าย 
 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
 ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 บรมนาถบพิตร ได้แก่ 
 -  กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  เฝ้ าฯ รับ เสด็จฯ พร้อมหน่วย 
  บริการประชาชน 
 -  กิจกรรมนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
  ร่วมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น 
  พระราชกุศล ณ พื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 

            

1.2.19 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

            

1.2.20 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
 เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยน
 เครื่องทรงฯ ฤดูฝนเป็นฤดูหนาว 
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1.2.21 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
และวันชาติ ได้แก ่

 -   กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เฝ้าฯ 
 รับเสด็ จฯ พร้ อมหน่ วยบริ การ
 ประชาชน 

 -   กิ จกรรมนั กเรี ยนทุนฯ ม.ท.ศ.  
 ร่ วมท าบุญตั กบาตรเพื่ อถวาย 
 เป็นพระราชกุศล ณ พื้นที่ต่าง ๆ 
 ทั่วประเทศ 

            

1.3  กำรปลูกจิตส ำนึกให้มีจิตสำธำรณะ และกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ผ่ำนกิจกรรมพัฒนำโรงเรียนและชมุชน 
1.3.1  กิ จกรรมจิตอาสาพัฒนา ชุมชน  

ทั่วประเทศ (4 ภาค) จ านวน 4 ครั้ง 
            

1.3.2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ณ โรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษา จ านวน 3 ครั้ง 

            

1.4  กำรติดตำมดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
1.4.1  การประ ชุม เตรี ยมความพร้ อม 

เพื่ อ เข้ ารับการพัฒนาศักยภาพ
นัก เรี ยนทุนฯ ม .ท.ศ .  รุ่ นที่  13  
และเข้ารับการฝึกฯ 

            

1.4.2 การประ ชุม เตรี ยมความพร้ อม 
เพื่ อ เข้ ารับการพัฒนาศักยภาพ
นัก เรี ยนทุนฯ  ม .ท.ศ .  รุ่ นที่  14  
และเข้ารับการฝึกฯ 

            

1.4.3 การประชุมติดตามผลการเรียน 
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ระดับปริญญาตรี  
รุ่นที่ 7 - 11 และการประชุมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่  6 - 8 
ประจ าปี 2566 

            

1.4.4 การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 เพื่อเตรียมเข้าสู่ 
ก า ร เ รี ย น ในระดั บอุ ดมศึ กษา  
ปีการศึกษา 2566 

            

1.4.5 กิจกรรมเสวนานักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
ประจ าปี 2566 
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2.  ด้ำนกำรคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 (รุ่นที่ 15) 
2.1   เข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์

การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  
รุ่นที่ 15 คณะกรรมการระดับภาค 
(ร่วมกับ สศช.) 

            

2.2   การประ ชุม เตรี ยมความพร้ อม 
เพื่อเข้ารับการฝึกคัดกรอง รุ่นท่ี 15 

            

2.3  กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ 
เข้ า เฝ้ าฯ ประจ าปี  พ .ศ .  2565  
สร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 

            

3. ด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
3.1 ประสานติดตามและปรับปรุงข้อมลู

นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ให้เป็นปัจจบุัน 
            

3.2 ประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้
ให้แก่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

            

4. กิจกรรมกำรเชื่อมโยง บูรณำกำรระหว่ำงนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และนักเรียนโรงเรียนในโครงกำร 
 กองทุนกำรศึกษำ กลุม่จังหวัดอดุรธำนี และจังหวัดหนองบัวล ำภ ู
4.1 กิจกรรมน าคณะครโูรงเรยีน 

ในโครงการกองทุนการศึกษา 
และโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่  
จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวล าภ ู
ศึกษาดูงาน จ านวน 14 โรงเรียน 

            

4.2 กิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรยีน 
 การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา 
และโรงเรียนเครือข่ายฯ ประจ าปี 2565 
จ านวน 14 โรงเรียน ในพ้ืนท่ี  
จ.อุดรธาน ีและ จ.หนองบัวล าภู   

            

4.3 กิจกรรมทัศนศึกษาโดยอิงตาม
หลักสตูรการเรยีนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา  
และโรงเรียนเครือข่ายฯ ในพื้นที่  
จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวล าภู  
โดย นักเรยีนทุนฯ ม.ท.ศ. 

            

4.4 ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายฯ  
ในพื้นที ่จ.อุดรธาน ีและ จ.หนองบัวล าภ ู
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 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 5   กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
  ในภำรกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

5.1  โครงกำรปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท 
 กำรด ำเนินกำร จัดอบรมข้าราชการและบุคลากร สลค. โดยการบรรยาย การศึกษาดูงาน และลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม 

เพ่ือปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร สลค. มีคุณธรรม 4 ประการ  
คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รวมทั้งปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ และเห็นถึงความส าคัญของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ปฏิบัติจริงอย่างได้ผลและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 200,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง    
o ผลผลิต บุคลากรของ สลค. ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 

ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริและอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ผลลัพธ์ บุคลากรของ สลค. มีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตนและมีจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามรอยพระยุคลบาท รวมทั้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ หลักการท างาน
และการด ารงชีวิต พร้อมทั้งเห็นถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” ปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรม กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ 

การปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ตั วชี้ วั ดผลลัพธ์  บุคลากรของ  สลค.  สามารถประพฤติปฏิบั ติ ตนและมีจิ ต ส านึ ก 
การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สามารถปฏิบัติตนตามหลักการท างาน การด าเนินชีวิต 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีคุณธรรม 4 ประการ โดยผู้บังคับบัญชา 
จะเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นต่าง ๆ เช่น การน าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน 
และการพัฒนาการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 
             ระยะเวลำ 

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ด าเนินโครงการ             
3) สรุปผลโครงการ             
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5.2   โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้เบื้องต้นในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 กำรด ำเนินกำร จัดอบรม โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี (การฟังบรรยาย) และภาคปฏิบัติ   

เพ่ือให้บุคลากรของ สลค. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ในสถานที่ราชการตลอดจนเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟตามหลักการที่ถูกต้อง 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 50,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง    

o ผลผลิต บุคลากร สลค. ได้รับการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. มีความรู้ความช านาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย 

และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความปลอดภัยในการท างาน  
และเกิดผลดีต่อองค์กร 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต จ านวน บุคลากร สลค. ที่ได้รับการฝึกอบรม 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ จ านวน บุคลากร สลค. ที่มีความช านาญหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว  

น าความรู้ความสามารถกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ด าเนินการฝึกอบรม             
3) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.3     โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน สลค. 

 กำรด ำเนินกำร จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร สลค. โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้บุคลากร 
มี กรอบความคิด  (Mindset)  ในการปฏิบั ติ ง านในยุคดิ จิทั ล  มี การสร้ า งนวัตกรรม 
ทั้งทางด้านกระบวนการท างาน และทางเทคโนโลยีเพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยในการน า สลค. สู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิด 
ระบบราชการ 4.0 รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 650,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 

o ผลผลิ ต  บุ คล ากรกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ รั บกา ร พัฒนากรอบความคิ ด  ( Mindset)  
ในการสร้างนวัตกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยี และกระบวนการท างานมาประยุกต์ใช้  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทักษะการท างานเป็นทีม 

o ผลลัพธ์ การปฏิบัติงานภายใน สลค. มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นดิจิทัลมากขึ้น มีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น  บุคลากรมีศักยภาพสูง 
สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานท่ี และทุกสถานการณ์ 

 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลผลิต บุคลากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ผ่านการพัฒนากรอบความคิด 

(Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล มีการพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยี และ
กระบวนการท างานมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จ านวนกระบวนงานที่สามารถสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนวิธี ลดขั้นตอน 
การท างาน หรือปรับเปลี่ยนการท างานจากรูปแบบเดิมมาเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล 

 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร  

 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) เสนอขออนุมัติโครงการ             
2) ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
เพื่อส่งเสริมการเป็นภาครัฐที่ทันสมัย 
2 รุ่น 

            

3) ติดตามและประเมินผลโครงการ             



แผนปฏิบัติ รำชกำรส ำ นักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2566          42 
 

 

 
5.4 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 

 กำรด ำเนินกำร ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่นแท้
ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการให้ความรู้และจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร เพ่ือจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และการท างานได้อย่างถูกต้องและสุจริต 

 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จ านวน 100,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง 
o ผลผลิต    

- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรม จริยธรรม และน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

o ผลลัพธ์    
- บุคลากร สลค. น าแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
 กำรวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต ร้อยละ 75 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 75 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับ

หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปรับใช้  
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

 แผนกำรด ำเนนิโครงกำร  

 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) การก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
และขออนุมัตโิครงการ 

            

2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต/ิ 
จัดกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

            

3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ส่วนราชการอื่น/ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ 
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

            

4) จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 
สลค. 
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รำยละเอียดรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

รำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

- ไม่มีรายการ - 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี  
และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
รายการที่ 1  ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. กอค. 299,595,000 
รายการที่ 2 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. กอค. 87,820,000 
รายการที่ 3   ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

และสัญญาบัตรฯ 
กอค. 9,000,000 

รวม 396,415,000 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีรายการ - 
แผนปฏิบัติรำชกำรเร่ืองท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
รายการที่ 4   การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ
 เทคโนโลยีสมัยใหม่  

กบส. 11,988,000 

รายการที่ 5   การจัดหาและติดตั้ งระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้   
 (Fire Alarm System)  

สลธ. กบส. 8,500,000 

รายการที่ 6 ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
 (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค. 

กบส. 5,069,400 

รวม 25,557,400 
งบประมำณรวมท้ังสิ้น 421,972,400 
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3   กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์  
 
 

 

รำยกำรที่ 1 กำรจัดสร้ำงเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  กำรด ำเนินกำร จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 299,595,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประมาณการสรา้งเครื่องราชฯ  
และแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 
การสร้าง - ซ่อม เครื่องราชฯ ก าหนด 
ช้ันตรา ราคา หน่วยงานผู้รับจา้ง 

            

3) ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสัญญาจา้งฯ 
และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

            

4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ             
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ             
6) จัดท าบันทึกส่งเอกสารเพื่อเบิกจา่ย

งบประมาณ 
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รำยกำรที่ 2 กำรจัดซ่อมเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

  กำรด ำเนินกำร จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 87,820,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
รำยกำรที่ 3 กำรจัดพิมพ์ใบประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และสัญญำบัตรฯ 

  กำรด ำเนินกำร จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ  
  งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 9,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ  
และแจ้งผูร้ับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) ส ารวจเครื่องราชฯ รับคนื             
3) จัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

การสร้าง - ซ่อม เครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดท าสญัญาจ้างฯ             
5) ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ             
6) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้าง             
7) ตรวจรับงาน             

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1             
2) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2             
3) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3             
4) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 4             
5) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 5             
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 5   กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
  ในภำรกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

 

 
รำยกำรที่ 4 กำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 กำรด ำเนินกำร ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สลค. เพ่ือให้สามารถรองรับ 
ปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น และสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ได้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากระบบเครือข่ายล่มและไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ สลค. 
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการและการดูแลแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย 
ท าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 11,988,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6) เริ่มใช้งานระบบจริง             
7) ติดตามและประเมินผล             
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รำยกำรที่ 5  กำรจัดหำและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)  

 กำรด ำเนินกำร จัดหาและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่ช ารุด  
เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ สลค. รวมทั้งเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของทางราชการ และต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่ สลค. 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 8,500,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6) เริ่มใช้งานระบบจริง             
7) ติดตามและประเมินผล             
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รำยกำรที่ 6  ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค.  
 กำรด ำเนินกำร ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของ  สลค. ให้ครอบคลุม 

ในมุมมองด้านการด าเนินงาน (Business) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 
ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (System and Application) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Technology and Infrastructure) ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security)  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุมมองด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร ( Gap Analysis) จัดท า 
แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Future State of Enterprise Architecture) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของ  สลค .  เ พ่ื อ ให้ มี แนวทา งและมาตรฐ านการด า เ นิ น ง านด้ าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  
ภายใต้สถาปัตยกรรมเดียวกัน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 5,069,400 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลำ 
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
4) จัดประชุมกลุ่มย่อย             
5) พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร             
6) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล             
7) ติดตามและประเมินผล             
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ส่วนที่ 4 
  

กำรด ำเนินกำรตัวชี้วัด 
ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 



  

หมำยเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ
.ศ. 2566) ของส ำนักเลขำธิกำรคณ

ะรัฐมนตรี          50 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

เป้ำหมำย :  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเครำะห์และข้อมูลที่มีคุณภำพประกอบกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล แนวทำงกำรพัฒนำ 2566 1 2 3 4 5 
1.1 ส่วนราชการท่ีจะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. 
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., 
กสค., กอค.)  

4 ร้อยละ 100 ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

1) สร้างความเข้าใจให้แก่
ส่วนราชการเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติในการ 
เสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. 
เสนอเรื่องฯ (ระเบียบฯ 
และแนวทางปฏิบัติ) 
อย่างต่อเนื่อง  
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี  
และการจัดท า 
ร่างมติคณะรัฐมนตรี 
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยี 
และแนวปฏิบัติในการ 
จัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
4) จัดท าและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด 
ของประชาชน 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบ 
การวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  
(กนธ., กวค., กสค., กอค.) 
 

3 8.75 คะแนน ต่ ากว่า 
8.75 

คะแนน 

- - - 8.75 
คะแนน 

1 .2 .2  ร้ อยละของจ านวน เ รื่ อ ง ท่ี เ สนอ เข้ าสู่ 
การพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี ท่ีมี ความเห็ น 
ของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   
(กนธ., กวค., กสค., กอค.) 
 

4 ร้อยละ 100 ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

 1.2.3 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
 

1.3.1 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่ งการ 
ท่ีส่วนราชการขอทบทวนเน่ืองจากคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ (กนธ., กพต., กวค., 
กสค., กอค.) 
 

3 0 เรื่อง 1 เรื่อง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 เรื่อง 
 

 1.3 .2 ร้อยละความส า เร็จของการตรวจสอบ 
ร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.) 
 

3 ร้อยละ 92 ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงาน 
ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

1.4.2 จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/
เร่ งด่ วน ไม่ ทันต่อการประชุม/การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 0 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 ครั้ง 
  



  

หมำยเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ
.ศ. 2566) ของส ำนักเลขำธิกำรคณ

ะรัฐมนตรี          51 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 กำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเสนอแนะเชิงนโยบำย 

เป้ำหมำย :   (1)  เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเครำะห์และข้อมูลที่มีคุณภำพประกอบกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ 
 (2) ระบบงำนและฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลมีมำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ ำหนัก 
(10) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

2566 1 2 3 4 5 
2 . 1  ส่ ว น ร า ช ก า ร ร า ย ง า น 
ผลการด า เ นินการตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/
ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า 
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี   
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กสค.) 
 

5 ร้อยละ  
100 

ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
100 

 

1) พัฒนาฐานข้อมูล 
การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี 
2) พัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
3) พัฒนากลไก ปคร. 
4) พัฒนาองค์ความรู้ 
ในการติดตามผล 
การด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ  
ทันต่อสถานการณ์  
และก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตาม
ผลการด า เ นิ นการตามนโยบาย 
และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ 

2.2.1 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีรวบรวม 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล 
และมติคณะรัฐมนตรี  อย่างครบถ้วน ท่ีปรับปรุง 
หรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(กพต.) 
 

5 3 เรื่อง/ 
ไตรมาส 

1 เรื่อง/
ไตรมาส 

2 เรื่อง/
ไตรมาส 

3 เรื่อง/
ไตรมาส 

4 เรื่อง/
ไตรมาส 

5 เรื่อง/
ไตรมาส 

 

       

 
 
 
 



  

หมำยเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ
.ศ. 2566) ของส ำนักเลขำธิกำรคณ

ะรัฐมนตรี          52 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 

เป้ำหมำย :   (1) กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรด้วยควำมละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ  
  และโบรำณรำชประเพณี 

  (2) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเครำะห์และข้อมูลที่มีคุณภำพประกอบกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ 
 (3) บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย และพร้อมปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

2566 1 2 3 4 5 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสมพระเกียรต ิ

3.1.1 จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ี น่ัง
ผิดพลาด (กอค.) 
 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาองค์ความรู้/
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ 
3) พัฒนาเครือข่าย 
การประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
4) พัฒนาบุคลากร 
ด้านราชการในพระองค์ 
5) พัฒนาความรู้  
ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

3.1.2 จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน 
ด้านราชการในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
3 .2  การ เสริ มสร้ า ง ทักษะชี วิ ต  
สร้างเครือข่ายกิจกรรมท่ีน าไปใช้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการปลูกจิตส านึกความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.2.1 นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทั กษะชี วิ ต  ก า รบ า เ พ็ญสาธ า รณประ โยช น์   
ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม  และการส า นึก ใน 
พระมหากรุณาธิคุณไม่น้อยกว่าร้อยละท่ีก าหนด 
(กพน.)  

4 ร้อยละ 90 ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
85 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ  
95 
 

ร้อยละ 
100 

 

3.2.2 ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพ 
การเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษาและมีผล
การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (กพน.)  

3 ร้อยละ 90 ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
85 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ  
95 
 

ร้อยละ 
100 

 
3 .2 .3  ร้ อยละของ นัก เ รี ยน ทุนจบการ ศึกษา 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด (กพน.)  

3 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-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ
.ศ. 2566) ของส ำนักเลขำธิกำรคณ

ะรัฐมนตรี          53 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรเผยแพร่ข้อมูลส ำคัญในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป้ำหมำย :  ระบบงำนและฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลมีมำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ ำหนัก 
(15) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

2566 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 
 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบ 
และฐานข้อมูลกฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้รองรับกับเทคโนโลยี 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะรองรับเทคโนโลยี 
ในการเผยแพร่ 

4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญ 
ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)
 
 

6 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส า คัญ 
ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
 

4.3.1 จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องส าคัญประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง (กรจ.-กอค.) 

3  0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมำยเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

เป้ำหมำย :   (1)  ระบบงำนและฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลมีมำตรฐำน 
  (2) บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยและพร้อมปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

 (3) สลค. มีระบบบริหำรจัดกำรที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพในทุกสถำนกำรณ์ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

2566 1 2 3 4 5 
5 . 1  บุ ค ล า ก ร มี ศั ก ย ภ า พ สู ง 
และปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
เอื้ อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.  
ในอนาคต 

5.1.1 จ านวนขององค์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน 
ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 
 

2 จ านวน 
10 เร่ือง 

จ านวน 
6 เร่ือง 

จ านวน 
8 เร่ือง 

จ านวน 
10 เร่ือง 

จ านวน 
12 เร่ือง 

จ านวน 
14 เร่ือง 

1) พัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถปรับตัว 
รองรับการเปลี่ยนแปลง/
การพัฒนาในอนาคต 
และมีทักษะในการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  
และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง  
(พัฒนาอย่างต่อเน่ือง) 
2) พัฒนาบุคลากร 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ทุกกลุ่มภารกิจ) 
3) พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5) ปรับปรุงระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และสนับสนุน 

5.1.2  ร้อยละของบุคลากร ท่ี ได้รั บการพัฒนา 
ในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.) 
 

3 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 มี ม า ต ร ฐ า น  
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

5.2.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
(สลธ.) 

4 ระดับ 5 - - - - ระดับ 5 

  (1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (4) จัดท าเค้าโครง
ภาพรวม  

Career Path 
ทุกสายงาน 

ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ 

- - - ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 5.2.2 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
สร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจ าปี 
(สลธ.) 

2 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 5.2.3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ สลค. 
(สลธ.) 

2 ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

 
 
 
 

5.2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (สลธ.) 

2 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 



  

หมำยเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ ำหนัก 
(25) 

ค่ำเป้ำหมำย เกณฑ์กำรประเมินผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

2566 1 2 3 4 5 
 5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 
 

3 
 

ผ่าน 
การประเมิน 
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

- - - ผ่าน 
 การประเมิน 
ตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

การปฏิบัติงานได้ 
ในทุกสถานการณ์ 
6) การน านวัตกรรม 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
และน าไปสู่การเป็นองค์กร
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
7) ส่งเสริมและพัฒนากลไก
ธรรมาภิบาล  
ต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 5.2.6 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต (กบส.) 
 

5 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล  
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ( ITA) (ศปท./กอง/
กลุ่ม/ศูนย์) 
 

2 
 

ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ 
ที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมนิตาม

เกณฑ์ที่
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 
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ส่วนที่ 5  
 

กำรติดตำมและกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินกำร 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคัญ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 
  

ชื่อโครงกำร/รำยกำร    (1)          
แผนงำน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการดิจิทัล   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมำณ งบประมาณ    (4)  จ านวน  (5) บาท 
ชื่อผู้ประสำนงำน    (6)    หมำยเลขโทรศัพท์     (7)         

กิจกรรม 
(8) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(9) 

ผลกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม/ 
ปัญหำและอุปสรรค 

(10) 

ร้อยละของ
ผลกำร

ด ำเนินกำร
ตำมกิจกรรม 

(11) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ 
ใช้ไป 
(14) 

หมำยเหตุ 
(15) ตำมแผน 

(12) 
ด ำเนินกำรจริง 

(13) 

        
        
        

  รวมร้อยละ 
ตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

     

(16) ประเมินสถำนะของโครงกำร (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้) 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา  ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สำเหตุ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
  

 

ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)     (19)    
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (18)     (20)   
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ค ำอธิบำยแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส ำคัญ 
   
 แบบรายงานผลการด า เนิน โครงการ/รายการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง ที่ ส าคัญของ  สลค.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังนี้ 
ช่องท่ี 1  ชื่อโครงกำร ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ด าเนินการ  
ช่องท่ี 2  แผนงำน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
ช่องท่ี 3  ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 4  งบประมำณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ช่องท่ี 5 จ ำนวน ระบุจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ช่องท่ี 6 ชื่อผู้ประสำนงำน ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 7 หมำยเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 8 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 9 ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความส าคัญของกิจกรรมโดยก าหนดเป็นร้อยละ  

รวมทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 
ช่องท่ี 10  ผลกำรด ำ เนินกำรตำมกิจกรรม/ปัญหำและอุปสรรค แสดงข้อมูลหรืออธิบาย 

ผลการด าเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ 

ช่องท่ี 11 ร้อยละของผลกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมความส าเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 

ช่องท่ี 12 ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ 
ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 13 ระยะเวลำด ำเนินกำรจริง ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการจริง 
ช่องท่ี 14 งบประมำณใช้ไป ใส่จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงในการด าเนินโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 15 หมำยเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ช่องท่ี 16  ประเมินสถำนะของโครงกำร ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ช่องท่ี 17 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 18 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 19 ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต 
ช่องท่ี 20 ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบุผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์  

หมำยเหตุ 1. ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีที่กองจัดท ารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-5, 8, 12 และ 17-18 ให้เรียบรอ้ย 
โดยกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที่ 6-7,  9-11, 13-16 และ 19-20 
 3. หากกองมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ข้อมูลส าคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลาด าเนินการตามแผน
จากท่ีเคยก าหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย 
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แบบติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุกอง กลุม่ หรือศูนย์.............  

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัด 

1. ควำมหมำย/ค ำอธิบำยตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศำสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

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. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมลูและรำยงำนผล ระบุช่ือ-นามสุกล.................................................... กอง/กลุ่ม/ศูนย์..........................................  หมายเลขโทรศัพท์ ................................... 

10. ผู้ต้ังเป้ำหมำย ระบุช่ือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทีร่ับผิดชอบยุทธศาสตร ์

11. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ระบุช่ือกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมลู 

12. หน่วยงำนที่สนับสนนุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุช่ือกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความ  
“ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน”   
  ทุกส านัก/กอง  หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กพน.  กคอ.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 
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หัวข้อ ค ำอธิบำย 
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 
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อ ำนำจหน้ำที่ของสว่นรำชกำรในส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 
1. ส ำนักงำนเลขำธิกำร 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน าเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ   

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส านักเลขาธิ การ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี 

คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

                                           
 ล ำดับที่ 1 - 13 เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 25 59  

ล ำดับที่ 14   เป็นอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง

เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว  
ให้ ส่ วนราชการและหน่ วยงาน อ่ืนของรั ฐที่ เ กี่ ยวข้อง  ตลอดจนจัด พิมพ์และตรวจสอบ  
ร่างกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

(2) ด า เนินการเกี่ ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งตอบข้อหารื อมติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน าร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

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

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจง และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

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

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรั ฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. กองบริหำรงำนสำรสนเทศ  
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการ  
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ  

(1) ศึกษา วิ เคราะห์  และประมวลมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ  
การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

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

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เ พ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่ งการของนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี   
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนา
ระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ด า เนินการเกี่ ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งตอบข้อหารื อมติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และการประชุมอื่น  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กองส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี  

(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเ นินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท า
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อ
รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูลตามนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรี เ พ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ 
ในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบาย
และผลการด าเนินงานของรัฐบาล 

(4) ด า เนินการพัฒนา ก าหนดวิธี การ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการด า เนินงาน 
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี  รายงาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปี การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผล  
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

8. กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงาน  

กับส่ วนราชการในพระองค์ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานหน้ าพระที่นั่ ง ในพระราชพิธี  รั ฐ พิธี   
การพระราชกุศลต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา 

หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา  
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง 
ของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมาย 
เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อม
และการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท าข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องส าคัญต่าง ๆ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. กลุ่มงำนดูแลและพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนพระรำชทำนในโครงกำรทุนกำรศึกษำ  
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแล  

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตร ี

(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

 

11. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติ รำชกำรรำยปี  (พ.ศ .  2566) ของส ำ นักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี           67 
  

 

 

12. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
(1) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและด า เนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ 
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์   

และก าหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดท าธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดท าและจ าหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  

 
 



 

 

 


