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บทนํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสาน
ราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ประกอบกับ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินผ่านกลไกต่าง ๆ
ทั้งการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ (Roadmap) ของรัฐบาล การตรากฎหมาย การมีมติคณะรัฐมนตรี
หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายที่เน้นการติดตามผลการดําเนินการ การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การจัดทําแผนบริหารราชการ 5 ปี ซึ่งส่งผลให้ สลค.
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานและพัฒนาองค์กรควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ตอบสนองต่ อ การบรรลุ พั น ธกิ จ ตามกฎหมาย ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน) รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับประเทศ
และระดับโลก อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการ
พั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development Goal) พั น ธกรณี ห รือ เงื่อ นไขที่ อ งค์ ก รระหว่ างประเทศ
กําหนดให้ไทยต้องดําเนินการ ปัญหาเร่งด่วนที่สําคัญของประเทศ ปัญหาของประเทศที่สะสมเป็นเวลานาน
และข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา สลค. จึงได้ปรับโครงสร้างและแบ่งกลุ่มภารกิจ (Cluster) ของ สลค. ออกเป็น
4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการทํางานวิเคราะห์เพื่อเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานดังกล่าวทําให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ รอบด้าน ทันเหตุการณ์
(2) กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนางานติดตามผล
การดําเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และพั ฒ นาองค์ ความรู้เพื่ อสนับสนุนการ
วิเคราะห์เรื่องคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การพัฒนางานติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจะให้ความสําคัญ
กับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สําคัญ และจะสร้างเครือข่ายในการติดตาม
ผลการดํ า เนิ น การ ซึ่ งผลที่ ได้ จากการติ ดตามผลการดํ าเนิ นการตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี ห รื อ ข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องจะนําไปสู่การวิเคราะห์และให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจะบูรณาการกระบวนการจัดทําประมวลมติ
คณะรัฐมนตรีและการจัดทําองค์ความรู้ รวมทั้งบูรณาการความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้
ข้ อ มู ล ที่ จั ด ทํ าขึ้ น เป็ น ไปตามความต้ อ งการของผู้ ใช้ งานและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ เคราะห์ เรื่อ งเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
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(3) กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์ เพื่อบูรณาการภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์และภารกิจที่มี
ความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ทั้งในเชิงกระบวนการและความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูล ให้สามารถ
ดําเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน โดยย้ายงานราชกิจจานุเบกษาจากกองนิติธรรม
มาอยู่ที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การนําเรื่องลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นเรื่องเชิงบริหารจัดการมากกว่าเรื่องเชิงกฎหมายและงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับงานด้านการประสานราชการในพระองค์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การย้ายงานราชกิจจานุเบกษามาอยู่ที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จึงเป็นการเชื่อมโยงขั้นตอนการ
ทํางานให้อยู่สายงานเดียวกัน กลุ่มภารกิจเดียวกัน เพิ่มความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(4) กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของ 3 กลุ่มภารกิจข้างต้น โดยมี
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนกระบวนการรับเรื่องที่ส่วนราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงฐานข้อมูลการติดตามผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่ อให้การปฏิบัติราชการของ สลค. ในช่วง 5 ปีข้างหน้า สอดรับ กับนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการปรับโครงสร้างและแบ่งกลุ่มภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้น สลค. จึงได้กําหนดทิศทางและเป้าหมายการดําเนินการและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สลค.
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
(กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและ
เสนอแนะเชิงนโยบาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)

สลค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ.2560 - 2564) จะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ทิศทาง
และเป็นเครื่องมือในการดําเนินภารกิจของบุคลากรทุกระดับภายใน สลค. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ซึ่ งผลลั พ ธ์ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการดํ าเนิ น การตามแผนจะเกิ ด แก่ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บริก ารและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทั้ ง
คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และประชาชน และนําพาให้ สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ดังวิสัยทัศน์ที่ สลค. กําหนดต่อไป
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ภาพรวมการดําเนินงานของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมา
1. การดําเนินการในภาพรวมของ สลค. ในช่วงที่ผ่านมา
ในระหว่ างปี 2553 - 2559 สลค. ได้ ดํ าเนิ น โครงการสํ าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รโดยสรุ ป
ได้ดังนี้
1.1 การดําเนินการตามภารกิจของ สลค.
1.1.1 การดําเนินภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี ในปี 2556 สลค. ได้มีการนําเทคโนโลยี
มาช่วยสนับสนุนกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (www.csr-monitoring.soc.go.th) และระบบเรียกดูระเบียบวาระ
การประชุม คณะรั ฐ มนตรี ด้ ว ยเครื่อ งแท็ บ เล็ต นอกจากนี้ ในปี 2559 ที่ผ่า นมา ได้ มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2548 และระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และ สลค. รวมถึงจัดทําคู่มือและ
แบบตรวจสอบ (Checklist) สําหรับ สลค. ใช้ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบเรื่องที่หน่วยงานของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 การดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ ในปี 2555
สลค. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และในปี 2556 ได้มีการเชื่อมโยงบูรณาการระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2559 มีภารกิจสําคัญที่อยู่ระหว่างดําเนินการ คือ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
1.1.3 การประสานราชการกั บ รัฐสภาและส่ วนราชการ สลค. ได้ พั ฒ นาระบบผู้ ป ระสานงาน
คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา (ปคร.) โดยประกาศใช้ ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยผู้ ป ระสานงาน
คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา พ.ศ. 2551 และจั ด กิ จ กรรมพบปะผู้ ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา
เป็นประจําทุกปี เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ระบบประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปี 2556 ได้มีการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการ
ดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การติ ด ตามและรายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ของ สลค. ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (www.socmonitor.soc.go.th)
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1.2 การพัฒนาระบบการทํางานภายในองค์กร
สลค. ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้ทันสมัย เช่น คู่มือการทํางานของรัฐมนตรี และจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญ เช่น คู่มือการยกร่างมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย) คู่มือการ
ปฏิ บั ติ งานการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ให้ แก่ ข้ าราชการพลเรือน คู่ มื อ การจั ด ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีในภาวะไม่ปกติ นอกจากนี้ ในช่วงปี 2556 - 2558 สลค. ได้มีการจัดทําและดําเนินการตามแผน
แม่ บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในการปรับ ปรุงระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของต่าง ๆ เพื่ อ
สนับสนุนให้การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงระบบสารบรรณอัตโนมัติ ระบบ
สแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาเข้า-ออกงาน ระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน สลค. รวมทั้งการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในด้วย
1.3 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
สลค. ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็น
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ต่ อ สถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา สลค. ได้ปรับรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในหลายด้าน ในลักษณะของ Multi-Disciplinary มากขึ้น ซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมา
เน้นการคัดเลือกบุคลากรจากกลุ่มกําลังคนคุณภาพจากหลายแหล่ง ทั้งนักเรียนทุนรัฐบาลจากสํานักงาน ก.พ.
(ทุ น กลาง ทุ น บุ ค คลทั่ ว ไป และทุ น รั ฐ บาลเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ มี ศั ก ยภาพที่ กํา ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษา
ในประเทศ-UIS) และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จากสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น
1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและส่วนราชการ
สลค. ได้ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ราชกิ จ จานุ เบกษา ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นฐานั น ดรบนอิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ
ให้บริการแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีบนอินเทอร์เน็ต
เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้บริการ ควบคู่ไปกับศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ สลค.
2. ผลการปฏิบัติราชการของ สลค. ในช่วงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2559) ในการดําเนินการ
พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ของ สลค. ได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการในมิติต่าง ๆ
รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สลค. ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการของ สลค. ช่ ว งปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2559
มิติการประเมิน

ปี 2553

ปี 2554

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

3.9525

4.2518

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

4.7060

5.0000

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

4.3953

3.5467

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ

4.5155

4.4029

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5)

4.2601

4.2665

ปี 2555*

ปี 2556*

4.7240

3.0600

4.6040

4.1498

4.6869

3.3869

ที่มา : ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ สลค. ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ * ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปี 2555 และ 2556 แบ่งเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก ซึ่งรวมมิติที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน
และมิติภายใน ซึ่งรวมมิติที่ 3 และ 4 เข้าด้วยกัน
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มิติการประเมิน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559*

มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ

3.6171
4.5644

4.2667
4.0670

5.0000
1.9242

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ

4.7760

5.0000

5.0000

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5)

3.9224

4.3101

4.5386

ที่มา : ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สลค. ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ * เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของ สลค.โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
จะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึง่ และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การประเมินคุณภาพ
ในมิติที่ 2 เป็นการประเมิน SLA ซึ่ง สลค. ไม่ใช่หน่วยงานให้บริการทีม่ ีตัวชี้วัดในมิติน้ี

2.2 ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2559
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
1) ระดับคะแนน
คุณภาพของ
ข้อมูล
ประกอบการ
วินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี
2) ระดับความพึง
พอใจในคุณภาพ
การให้บริการ
งานบริการ
คณะรัฐมนตรี

3) ระดับความพึง
พอใจในคุณภาพ
การให้บริการงาน
บริการประสาน
ราชการใน
พระองค์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

7.88

8.27

8.43

-

8.63

8.48

9.14

มีการทอด
แบบสอบถาม
แต่ไม่ได้
ประเมินผล
เนื่องจาก
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
มีสัดส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่าง

มีการทอด
แบบสอบถาม
แต่ไม่ได้
ประเมินผล
เนื่องจาก
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
มีสัดส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่าง

-

-

91.80

97.31

88.80

90.00

94.00

92.20

มีการทอด
เนื่องจาก
แบบสอบถาม
ช่วงเวลาที่
แต่ไม่ได้
ทอด
ประเมินผล
แบบสอบถาม
เนื่องจากผู้ตอบ อยู่ระหว่าง
แบบสอบถาม
แต่งตั้ง
มีสัดส่วนน้อย
รัฐมนตรี
เมื่อเทียบกับ สํานักงานสถิติ
กลุ่มตัวอย่าง
แห่งชาติและ
สํานักงาน
ก.พ.ร. จึงไม่ได้
ดําเนินการ
ประเมินผล

89.01

87.10

6 | แผนยุ ท ธศาสตร์ สํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี พ .ศ. 2560 - 2564
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
4) ระดับความพึง
พอใจในคุณภาพ
การให้บริการงาน
บริการประสาน
ส่วนราชการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

79.68

83.47

81.92

81.81

-

-

89.00

ที่มา : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
สํานักงาน ก.พ.ร.

2.3 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ สลค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

4.6667

3.0000

4.0000

3.8800

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้
ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

5.0000

5.0000

4.6000

4.9843

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผล
ในการปฏิบัติ

4.5661

3.1660

3.4444

4.4587

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.8645

4.6946

3.4736

2.1667

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5)

4.3861

4.4262

4.0206

3.8703

ยุทธศาสตร์/กลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย (กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะ
เชิงนโยบาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
(กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน)

คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 5)

ปี 2559
4.8667
5.0000

4.7000
2.5667

4.1700
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ทั้งนี้ สลค. ได้นําข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา
ภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง สลค. กับ
หน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาระบบงานบริการของ สลค. โดยเปรียบเทียบกระบวนการทํางาน(process benchmarking)
กับหน่วยงานที่มีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภารกิจให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ความท้าทายและบทบาทของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ใน 5 - 10ปีข้างหน้า
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีความพลวัตสูงของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งในส่วน
ของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านกลไกต่าง ๆ
ตั้งแต่การกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ (Roadmap) ของรัฐบาล การตรากฎหมาย การมีมติ
คณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเชิงนโยบายที่เน้นการติดตามผลการดําเนินการ การขับเคลื่อน
การปฏิ รูปประเทศ การจัดทํ ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การจัดทํ าแผนบริหารราชการ 5 ปี การปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ไปจนถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal) พันธกรณีหรือเงื่อนไข
ที่องค์กรระหว่างประเทศกําหนดให้ไทยต้องดําเนินการ ปัญหาเร่งด่วนที่สําคัญของประเทศ ปัญหาของประเทศ
ที่สะสมเป็นเวลานาน และข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้ สลค. อาจต้องเผชิญกับความท้าทาย
ทั้งในด้านพันธกิจ ด้านระบบการทํางานภายในองค์กร และด้านองค์กรและทรัพยากรบุ คคล ซึ่งส่งผลต่ อ
บทบาทของ สลค. ใน 5 - 10 ปีข้างหน้า ดังนี้
1. ความท้าทายในด้านพันธกิจ จากกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล โดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
ในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ สลค. ต้องปรับบทบาทภารกิจ วิธีการทํ างาน และพั ฒ นาองค์ค วามรู้ที่จําเป็นของ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ การตรวจสอบ
ภาคประชาชนและการตรวจสอบโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เข้มข้นมากขึ้น ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ สลค. ต้องปรับบทบาทโดยเพิ่มความระมัดระวัง และรอบคอบมากขึ้น รักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ พัฒนาระบบการประสานงานระหว่างส่วนราชการ และพัฒนา
ความรู้และทั กษะการวิเคราะห์ให้มี ความพร้อมในการดําเนินบทบาทเสนาธิการผู้ให้ คําแนะนําปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรี พัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งปรับบทบาทองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการปรับตัวได้อย่างฉับไวเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางและ
นโยบายการบริหารราชการที่แตกต่างกัน
2. ความท้ า ทายในด้ านระบบการทํ างานภายในองค์ ก ร จากความต้ อ งการที่ เพิ่ ม มากขึ้น หรื อ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการให้ สลค. เพิ่มประสิทธิภาพในเชิงกระบวนการ
ทํางานที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทําให้ สลค. ต้องปรับบทบาทโดยพัฒนาระบบงานโดยบูรณาการ
การทํางานให้มีขั้นตอนที่เหมาะสม ให้ความสําคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบการสอนงาน (Coaching) รวมทั้ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ต อบสนอง
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบ
บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อให้ระบบการทํางานของ สลค. สามารถดําเนินต่อไปได้
ในทุกสถานการณ์
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3. ความท้าทายในด้านองค์กรและทรัพ ยากรบุคคล การให้ความสําคัญ กับการดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กร การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบกับ
ความต้องการของบุคลากรภายใน สลค. ที่ประสงค์ให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) การเตรียมบุคลากรทดแทนกรณี
เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย/ลาออก และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
ทํ าให้ สลค. ต้ อ งปรับ บทบาทโดยปฏิ บั ติ งานบนพื้ น ฐานของความพร้อ มรับ ผิ ด และสามารถตรวจสอบได้
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ สลค. เป็นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ (Knowledge based organisation) ที่ มุ่ งมั่ น พั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ส่งเสริมการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เพื่อสร้างความพร้อม
ในการทํางานเชิงรุกและการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ รวมทั้งสร้างขวัญ
และกําลังใจของบุคลากร
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อํานาจหน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน และกรอบ
อัตรากําลังของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อํานาจหน้าที่
พระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 มาตรา 14 กําหนดให้ สลค. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของคณะรัฐมนตรีรัฐสภาและราชการในพระองค์ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลค.
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 2 กําหนดให้ สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย และ
มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกั บ สํ านั กงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา
เกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ขอรับความยินยอมหรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหน้าที่แก่ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้าง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สํานักงานเลขาธิการ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กองบริหารงานสารสนเทศ

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU)

สํานักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบ นร. ว่าด้วยสํานักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560
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กรอบอัตรากําลังจําแนกตามสํานักกอง กลุ่ม และศูนย์

7
3

ลูกจ้าง
ประจํา
-

พนักงาน
ราชการ
3

พนักงาน
จ้างเหมา
-

3

-

-

-

4

2

-

-

6

6

2
5
2
61
23
33
30
24
38
21
63
317

17
8
25

3
10
16
18
10
60

1
1
1
31
5
1
2
2
2
14
66

3
6
3
118
37
52
48
26
40
23
89
468

สํานัก/กอง

ข้าราชการ

ผู้บริหาร
ส่วนกลาง(ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ)
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สํานักงานเลขาธิการ
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
กองบริหารงานสารสนเทศ
กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รวม

รวม
7
6

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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ทิศทางของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์
สํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็ นกลไกหลั กในการสนับสนุ นการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

พันธกิจ
1. ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
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ค่านิยมหลัก (CABINET)
 Confidential การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือ









ข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
Accuracy ความแม่นยํา การทํางานที่ต้องมีความแม่นยํา และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
และวิเคราะห์
Best Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม
ที่ได้จากการฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์
Integrity การยื น หยัด ในความถู กต้ อง ความสํานึ ก ในความถูก ต้ อ งของการปฏิ บั ติงานที่ ต้องอยู่บ น
พื้นฐานของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคํามั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ หน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลต่ า ง ๆ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ใ ช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ แ สวงหา
ผลประโยชน์
Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทํางานเป็นทีม ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด
แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
Express ความรวดเร็ ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานให้ สํ าเร็ จลุ ล่ วงตามเวลา
ที่กําหนด และทันสถานการณ์
Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การทํางานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับ
การตรวจสอบจากสาธารณชน

วัฒนธรรม(SAFE)





การรั
การ กษาความลับของราชการ (Secrecy)
การคํานึงถึงความถูกต้องแม่นยําของงาน (Accuracy)
การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (Fastness)
การทํางานทีมี่ มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ (Efficiency and Explainability)
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กรอบแผนยุทธศาสตร์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2560 - 2564
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กรอบยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิสัยทัศน์รัฐบาล
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนงานในภารกิจหลักของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent

แผนงานในภารกิจหลักของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป้าประสงค์

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย
และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง


เป้าประสงค์


เป้าประสงค์


เป้าประสงค์

1.1 ส่วนราชการทีจ่ ะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรูใ้ นการวิเคราะห์
เรื่องอย่างรอบด้าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมคี วามถูกต้อง ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพร้อม
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

2.1 ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กฎหมาย และข้อมูลสําคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรูใ้ นการ
วิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดทํา
ร่างมติคณะรัฐมนตรี
(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัตใิ นการ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทําและปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั ิงาน


กลยุทธ์

(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติ ครม.
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและมติ ครม
(3) พัฒนากลไกผูป้ ระสานงาน ครม. และรัฐสภา(ปคร.)
(4) พัฒนาองค์ความรูใ้ นการติดตามผลการดําเนินการตาม
มติ ครม.
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


กลยุทธ์


กลยุทธ์


กลยุทธ์

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

(1) พัฒนาองค์ความรู/้ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกีย่ วกับ
ราชการในพระองค์
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์

(1) พัฒ นาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงานราช
กิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจา
นุ เบ ก ษ าให้ รอ งรั บ กั บ เท ค โน โล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป
(4) พั ฒ น าบุ ค ล าก รให้ มี ทั ก ษ ะรอ งรั บ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่

5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ


กลยุทธ์

(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ)
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) พั ฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มี มาตรฐาน มี ประสิ ทธิภาพ
และทันสมัย
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
(6) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลไกธรรมาภิ บ าล ต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
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แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่ กี่ยวข้อง

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ.เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด

ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลสําคัญและ

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
น้ําหนัก
(25) 2560
4
ร้อยละ
80

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ
80
80

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1.1 ส่วนราชการทีจ่ ะ
เสนอเรื่องมีความ
เข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ.เสนอเรื่องฯ
อย่างเคร่งครัด

1.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่
เสนอ ครม. มีความถูกต้องตาม
พ.ร.ฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค.,
กสค., กอค.)

1.2 บุคลากรสามารถ
ใช้องค์ความรูใ้ นการ
วิเคราะห์เรือ่ งอย่าง
รอบด้าน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ
ครม. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

3

8.75

8.75

8.75

1.2.2 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
ครม. ที่มีความเห็นของ สลค.
เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ครม. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

1.2.3 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่
ครม. มีมติตามความเห็นของ
สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

1.3 มติคณะรัฐมนตรี 1.3.1 จํานวนมติ ครม. หรือ
มีความถูกต้อง ชัดเจน ข้อสั่งการที่สว่ นราชการขอ
ทบทวน เนื่องจากคลาดเคลือ่ น
สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่ชัดเจนในสาระสําคัญ
(กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)


4

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3

ร้อยละ
80

3

0 เรื่อง

2561
ร้อยละ
80

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

2564
ร้อยละ
80

1
ร้อยละ
70

8.75

8.75

ต่ํากว่า
8.75

-

-

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ต่ํากว่า
ร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

0 เรื่อง

1 เรื่อง

-

-

-

กลยุทธ์
5
ร้อยละ 1) สร้างความเข้าใจ
90
ให้แก่สว่ นราชการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิใน
การเสนอเรื่องฯ ตาม
พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(ระเบียบฯ และแนวทาง
8.75 ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ร้อยละ ในการวิเคราะห์เรือ่ ง
100 เสนอ ครม. และการ
จัดทําร่างมติ ครม.
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุม ครม.
ร้อยละ 4) จัดทําและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัตงิ าน
90
0 เรื่อง

หมายเหตุการกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)
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เป้าประสงค์

1.4 การจัดประชุม
ครม. มีมาตรฐานและ
พร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง

น้ําหนัก
(25) 2560
1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของ
3
ร้อยละ
การตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้ว
92
เสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนด
(กคอ.)

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
92
92
92

2564
ร้อยละ
92

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประสานงานในการจัดประชุม
ครม. (กปค.)

2.5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1.4.2 จํานวนครัง้ ของการผลิต
เอกสารเรื่องจําเป็น/เร่งด่วน ไม่ทัน
ต่อการประชุม/การพิจารณาของ
ครม. (กปค.)

2.5

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1
ร้อยละ
88

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
92
94

5
ร้อยละ
96

ร้อยละ
80

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

หมายเหตุการกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

กลยุทธ์
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

2564
ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5

ร้อยละ
100

5

6 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 6 เรื่อง/
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
78
80
82

กลยุทธ์
5
ร้อยละ 1) พัฒนาฐานข้อมูล
84
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ร้อยละ และมติ ครม.
ต่ํากว่า
100 2) พัฒนาระบบการ
ร้อยละ
ติดตามและประเมินผล
100
การปฏิบัติงานตาม
นโยบายและมติ ครม.
4 เรื่อง/ 5 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 7 เรื่อง/ 8 เรื่อง/ 3) พัฒนากลไกผู้
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ประสานงาน ครม. และ
รัฐสภา (ปคร.)
4) พัฒนาองค์ความรู้ใน
การติดตามผลการ
ดําเนินการตามมติ ครม.
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ความรู้ความสามารถ
70
75
80
85
90
ทันต่อสถานการณ์ และ
ก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1
ร้อยละ
76
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2.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่
ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามมติ ครม. (กสค.)

2.1.2 ร้อยละความสําเร็จในการ
ประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการตามมติ ครม. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (กสค.)
2.2 ครม. มีข้อมูลการ 2.2.1 จํานวนประมวลมติ ครม.
ที่มีรายงานผลการดําเนินการ
ติดตามผลการ
ตามนโยบายและมติ ครม. อย่าง
ดําเนินการตาม
นโยบายและมติ ครม. ครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทํา
ขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ
กําหนด (กพต.)
2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มี
ต่อประมวลมติ ครม. (กพต.)
2.1 ส่วนราชการ
รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
นโยบายและมติ ครม.
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

น้ําหนัก
(20) 2560
5
ร้อยละ
80

เป้าประสงค์
3.1 การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการใน
พระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัตทิ ี่
สมพระเกียรติ

น้ําหนัก
(15) 2560
3.1.1 จํานวนครัง้ ที่การปฏิบัตงิ าน 6
0 ครั้ง
หน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)

3.1.2 จํานวนครัง้ ที่การขอ
6
0 ครั้ง
พระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)
3
ร้อยละ
3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ใน
80
การปฏิบัติงานด้านราชการใน
พระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้น
ใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด (กอค.)
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง

2564
0 ครั้ง

1
1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

5
0 ครั้ง

กลยุทธ์

1) พัฒนาองค์ความรู/้
คู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับราชการ
0 ครั้ง ในพระองค์
2) พัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ร้อยละ ราชการในพระองค์
100 3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
เป้าประสงค์
4.1 ระบบงานราช
กิจจานุเบกษามี
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง

2564
0 ครั้ง

1
1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2

ร้อยละ
1

ร้อยละ
1.5

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2.5

5
0 ครั้ง

กลยุทธ์

1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 2) พัฒนาระบบและ
100 ฐานข้อมูลกฎหมาย
3) พัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษาให้รองรับกับ
ร้อยละ เทคโนโลยีที่
100 เปลี่ยนแปลงไป
4) พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะรองรับเทคโนโลยี
ในการเผยแพร่
ร้อยละ
3
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4.2 สลค. เป็น
ศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลสําคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้
ข้อมูลสําคัญใน
ราชกิจจานุเบกษา
อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

น้ําหนัก
(15) 2560
4.1.1 จํานวนครัง้ ที่ไม่สามารถนํา
4
0 ครั้ง
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด (กรจ.-กอค.)
4.1.2 ร้อยละขององค์ความรู้
4
ร้อยละ
หรือคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
80
การพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาํ หนด (กรจ.กอค.)
4.2.1 ร้อยละของจํานวน
4
ร้อยละ
กฎหมายและข้อมูลสําคัญที่
80
เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ.,
กบส., กรจ.-กอค.)
4.3.1 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของ
3
ร้อยละ
จํานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
2
ช่องทางทีเ่ ผยแพร่ เทียบกับปีก่อน
(กบส., กรจ.-กอค.)
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์
5.1 บุคลากรมี
ศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุก
สถานการณ์ เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร
สลค. ในอนาคต

5.2 ระบบการบริหาร
จัดการและระบบงาน
มีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือ
จัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาํ หนด (สลธ., กบส.,
กพร.)
5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบ
กับบุคลากรทัง้ หมด (กพร.)
5.2.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource
Management) (สลธ.)

น้ําหนัก
(25) 2560
2
ร้อยละ
80

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80

2564
ร้อยละ
80

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
80
70

2

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

4

-

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

-

-

-

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)

(1.5)

-

จัดทํา จัดทํา จัดทํา จัดทํา จัดทํา
Career Career Career Career Career
Path
Path
Path
Path
Path
แล้วเสร็จ เพิ่มอีก1 เพิ่มอีก1 เพิ่มอีก1 ไม่แล้ว
ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง เสร็จ
1
ตําแหน่ง

-

จัดทํา
Career
Path
แล้วเสร็จ
1
ตําแหน่ง

(2) แผนการสืบทอดตําแหน่ง
(Succession Plan)

(1.5)

-

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ 1
ตําแหน่ง

-

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ 1
ตําแหน่ง

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
เพิ่มอีก 1
ตําแหน่ง

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
เพิ่มอีก 1
ตําแหน่ง

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
เพิ่มอีก 1
ตําแหน่ง

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

กลยุทธ์
5
ร้อยละ 1) พัฒนาบุคลากรให้
100 สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาในอนาคตและ
มีทักษะในการวิเคราะห์
ร้อยละ ร้อยละ อย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
70
75
เปลี่ยนแปลง (พัฒนา
ระดับ 5 อย่างต่อเนื่อง)
2) พัฒนาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลง
(ทุกกลุ่มภารกิจ)
3) พัฒนาระบบการ
จัดทํา บริหารทรัพยากรบุคคล
Career 4) พัฒนาระบบการ
Path บริหารจัดการให้มี
แล้วเสร็จ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 1 และทันสมัย
ตําแหน่ง 5) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทํา
Succession ให้ทันสมัย และสนับสนุน
Plan ใน การปฏิบัติงานได้ในทุก
ตําแหน่ง สถานการณ์
สําคัญ
6) ส่งเสริมและพัฒนา
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ กลไกธรรมาภิบาล
มากกว่า 1 ต่อต้านทุจริตและ
ตําแหน่ง ประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านในภารกิจหลักทีเ่ กี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
(3) แผนสร้างความผูกพันของ
บุคลากร สลค.

5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) (กพร., สํานัก/
กอง/กลุม่ )
5.2.6 ร้อยละของความสําเร็จใน
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สําคัญทีใ่ ช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ของ สลค. ตามเป้าหมายที่
กําหนด (กบส.)

สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ

2564
-

1
จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
ไม่แล้วเสร็จ

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

5
จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ

2

-

-

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
70

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

2

-

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

2

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

-

-

3

3

ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ไม่ผ่านการ ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
80
80
70
75

ร้อยละ
80

กลยุทธ์

ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด
ร้อยละ ร้อยละ
85
90

หมายเหตุการกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)
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5.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร สลค. ทีม่ ีต่อระบบ
บริหารงานบุคคล การสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และความเป็นธรรมใน
องค์กร (สลธ.)
5.2.3 ร้อยละของความสําเร็จใน
การดําเนินการตามแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.)

5.2.4 ร้อยละของความสําเร็จใน
การดําเนินการตามแผนชีวอนามัย
ความปลอดภัย (สลธ.)

ค่าเป้าหมาย
น้ําหนัก
(25) 2560 2561 2562 2563
จัดทําแผน
(1)
-

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

5
ร้อยละ
80

ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่สํานักงาน
ป.ป.ช.
กําหนด

หมายเหตุการกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

กลยุทธ์
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ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมินผล
น้ําหนัก
(25) 2560 2561 2562 2563 2564
1
2
3
4
5.2.7 ร้อยละของความสําเร็จใน
3
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การจัดหาระบบเทคโนโลยี
70
70
70
70
70
60
65
70
75
สารสนเทศรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)
2 ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ผ่านการ ไม่ผ่านการ 5.3 การส่งเสริมธรรมา- 5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรม
ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน
ภิบาล ต่อต้านการทุจริต และความโปร่งใส (ITA) (ศปท.,
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
และประพฤติมิชอบ สํานัก/กอง/กลุ่ม) 
ที่สํานักงานที่สํานักงานที่สํานักงานที่สํานักงานที่สํานักงาน ที่สํานักงาน
ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช. ป.ป.ช.
กําหนด กําหนด กําหนด กําหนด กําหนด กําหนด
เป้าประสงค์
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การติดตามและรายงาน
ในส่วนของการติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กําหนด
ให้มีการรายงานผลการดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวม
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเร่งรัด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
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แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..... รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุสํานัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์.............
หัวข้อ

คําอธิบาย
ระบุชื่อตัวชี้วัด

1. ความหมาย/คําอธิบายตัวชี้วัด

อธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัด (โดยสังเขป)

2. ยุทธศาสตร์

ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

3. เป้าประสงค์

ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

4. สูตรในการคํานวณ

ระบุวิธีการคํานวณผลการดําเนินการตัวชี้วัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยที่วัด)

5. หน่วยที่วัด

ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ จํานวน ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน อัตรา ค่าเฉลี่ย

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน

ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

7. แหล่งของข้อมูล

ระบุแหล่งของข้อมูล เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

ระบุสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล ระบุชื่อ-นามสุกล..................................................... สํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................
ระบุชื่อรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. หน่วยงานที่สนับสนุน

ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย 
หน้าข้อความ “ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน”
 ทุกสํานัก/กอง หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค.
 กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท.
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน
ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง
ปี ....
ปี ....
ปี ....

13. ข้อมูลปีฐาน

29

10. ผู้ตั้งเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

คําอธิบาย
ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด

15. เกณฑ์การให้คะแนน
16. น้ําหนัก (ร้อยละ)

ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
1
ระบุค่าน้ําหนักตัวชี้วัด

17. เงื่อนไข

ระบุเงื่อนไขความสําเร็จตัวชี้วัด

18. หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

2

3

4

5

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

แนวทางแก้ไข

ระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพอเข้าใจ

ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

21. ปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระบุปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
22. การคํานวณคะแนน
จากผลการดําเนินงาน
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก)

น้ําหนัก (ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก

ระบุค่าน้ําหนัก

ระบุผลการดําเนินงานเป็นตัวเลข
ตามข้อ 19

ระบุค่าคะแนนที่ได้
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ระบุค่าคะแนนที่ได้ โดยคํานวณจากสูตร
ค่าคะแนนที่ได้ X น้ําหนักตัวชี้วัด
น้ําหนักรวมทั้งหมด

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ)
ระบุเอกสารสําคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ
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14. ค่าเป้าหมาย

30 |

หัวข้อ
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ภาคผนวก
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